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Sammanfattning
Den geografiska avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie är mellan Björndammen i söder (Flens
kommun) och Trafikplats Enögla (Enköpings kommun) i norr. I analysarbetet av vägsträckan har den
inledningsvis delats in i sex delsträckor dels med hänsyn till delsträckornas likartade förhållande och
dels för att underlätta en etapputbyggnad.
Under 2017 genomfördes en åtgärdsvalsstuide som omfattade väg 55 mellan Katerineholm och
Uppsala. Denna åtgärdsvalssstudie bygger på stuiden från 2017, med en fördjupning av den aktuella
sträckan.

Figur 1 Översikt av studerad sträcka.

Utredningen innehåller konkreta och beställningsbara åtgärdsförslag utifrån två scenarier som var
givna förutsättningar för denna åtgärdsvalsstudie:
1.

Målhastighet 80 km/tim som kräver mer trimning.

2. Målhastighet 100 km/tim som kräver mer ombyggnationer.
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Utöver dessa scenarier har även förslag på steg 1- och 2-åtgärder kring Strängnäs och Enköpings
tätorter tagits fram, som kan kombineras med de fysiska åtgärdspaketen.
Åtgärdsvalsstudien togs fram under ett processarbete och bedrevs i projektform med Trafikverket som
projektledare. En arbetsgrupp som bestod av representanter från Trafikverket, Region Uppsala,
Region Sörmland, Enköpings kommun, Strängnäs kommun och Flens kommun har följt arbetet och
deltagit aktivt vid flera möten.
Riksväg 55 är en viktig länk för näringslivet och arbetsmarknaderna i Sörmland och Uppsala län, men
vägen är också viktig som ett nord/sydligt transportstråk som sträcker sig från Norrköping till
Uppsala. Väg 55 har idag en bristande vägstandard i såväl plan som profil. Det finns risker för olyckor
i samband med korsningar, busshållplatser och andra punkter längs sträckan på grund av dålig sikt.
Längs vägen saknas separata gång- och cykelvägar och oskyddade trafikanter måste därför använda
vägbanan. Vägen utgör också en barriär för gående och cyklister på grund av bristen på säkra passager.
Genom att åtgärda identifierade brister och problem på sträckan kan det leda till en positiv och hållbar
samhällsutveckling. Genom att göra väg 55 mer trafiksäker, framkomlig och tillgänglig kan vägen bli
ett mer attraktivt vägalternativ för transporter inom och genom Stockholmsregionen.
De övergripande mål som varit utgångspunkt för denna åtgärdsvalsstudie är:
1.

Stärka regionens och städernas utveckling.

2. Öka trafikanternas framkomlighet och tillgänglighet.
3. Höj trafiksäkerheten.
4. Skydda höga naturvärden och bibehåll goda levnadsvillkor.
I arbetet med att ta fram åtgärdspaket och samlade effektbedömningar så har de sex delsträckorna
under hand bantats ner till fyra delsträckor, främst för att begränsa analysarbetet för de samlade
effektbedömningarna. I figur 2 nedan beskrivs de fyra delsträckorna.
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Figur 2 Den aktuella vägsträckan har delats in i fyra delsträckor.

För varje delsträcka har två åtgärdspaket tagits fram; ett med 80 km/tim som målhastighet och ett
med 100 km/tim som målhastighet. Åtgärdspaketet med 80 km/tim som målstandard omfattar
åtgärder som kan genomföras på kortare sikt, där åtgärder som ökar trafiksäkerheten och som stärker
kollektivtrafikens konkurrenskraft prioriteras. Åtgärdspaketet med 100 km/tim som målstandard är
den långsiktiga målstandarden för väg 55.
Exempel på åtgärdsförslag inom 80-paketet är rensning av sidoområde, högre standard på hållplatser,
nya pendlarparkeringar med gång- och cykeltunnlar, viltstängsel och viltpassager samt ombyggnad av
korsningar. Inom 100-paketet ingår åtgärder som breddning av väg, mitträcke, rensning av
sidoområde, högre standard på hållplatser, nya pendlarparkeringar med gång- och cykeltunnlar, gångoch cykelvägar, viltstängsel och viltpassager, bulleråtgärder, ombyggnad för att förhindra
översvämning, ombyggnad av korsningar, väganslutningar som stängs samt en ny förbifart vid
Svinnegarn.
Kostnaden för åtgärdspaketen på respektive delsträcka framgår av tabellen på sida 8. Kostnaderna är
framtagna i ett tidigt skede och är grovt uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent,
det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.
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Delsträcka

Paket A – 80 km/tim

Paket B – 100 km/tim

Delsträcka 1

230 mkr

340 mkr

Delsträcka 2

5 mkr

80 mkr

Delsträcka

280 mkr

430 mkr

Delsträcka 4

40 mkr

60 mkr

Summa:

555 mkr

910 mkr

Den samlade effektbedömningen visar att enbart vissa delsträckor för 80-paketet och samtliga
delsträckor för 100-paketet bedöms som samhällsekonomiskt lönsamma.
Bedömingen av måluppfyllelsen visar att både de transportpolitiska målen och de specifika målen för
väg 55 har en hög grad av måluppfyllelse för alla delsträckor i båda åtgärdspaketen.
I nedanstående tabell sammanfattas de rekommenderade åtgärderna och hur de föreslås prioriteras på
kort, medellång och lång sikt.
Tid

Fysiska åtgärder

Steg 1- och 2-åtgärder

Kort sikt

Befintlig 80-väg:

2020-2025

Säkrare sidoområden

Trafikeringsutredning av kollektivtrafiken
mellan Enköping och Strängnäs

Högre standard på hållplatser
Pendlarparkeringar
Viltstängsel
Korsningsåtgärder
Medellång sikt

Bygga om korsningen väg 55-väg 515

2025-2035

Säkrare av- och påfarter vid ”Norra staden”

Vägvisning cykelstråk längs
sammanhängande stråk
Säkra cykelparkeringar vid hållplatser och
pendlarparkeringar
Mobility management-åtgärder

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Strängnäs-Märsön
Gång- och cykelvägar på Märsön och vid det
framtida utvecklingsområdet ”Norra staden”
(se kapitel 5.2.3)
Lång sikt
2035-

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Märsön-Enköping
Gång- och cykelväg Märsön-Enköping
Bulleråtgärder
Förbifart Svinnegarn
Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Björndammen-Strängnäs
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1. Bakgrund
Denna utredning är en fördjupning av en tidigare åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2017 som
omfattade väg 55 mellan Katrineholm och Uppsala 1. Den tidigare åtgärdsvalsstudien är ett viktigt
underlag som läsaren bör ta del av för att förstå väg 55:s roll i vägtransportsystemet.
Aktuell sträcka av väg 55 för denna åtgärdsvalsstudie sträcker sig från Björndammen, via Strängnäs
upp till trafikplats 141 (Enköpings kommun). Väg 55 har pekats ut som ett viktigt regionalt stråk och
då den även förbinder två europavägar, E18 och E20, har den även pekats ut som en viktig nationell
länk. Vägen är funktionellt viktigt för gods-, kollektiv- och persontransporter. Det förekommer även
transporter med farligt gods.

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Den tidigare åtgärdsvalsstudien tog ett helhetsgrepp på den 16 mil långa sträckan mellan Katrineholm
och Uppsala och resultat från den ska ligga till grund för deltagande parters fortsatta planeringsarbete.
Sträckan mellan Enköping och Uppsala är i färd att omvandlas till mötesfri landsväg. Sträckan söder
om Björndammen befinner sig nu i en vägplaneprocess. Då återstår bland annat denna sträcka med ett
behov av fördjupade utredningar, därav aktuell studie som behandlar en del av tidigare studerad
sträcka.
Väg 55 bedöms kunna nyttjas till att knyta ihop Sörmland och Uppsala län genom att utveckla
kopplingen norrut, något som anses vara bristfällig i nuläget. Vägens bristande utformning i plan såväl
som profil påverkar sikten negativt bland annat för bussar vid busshållplatser. Vägen utgör dessutom
en barriär för gående och cyklister som saknar säkra passager. Sträckan är bedömd att till största delen
ha en låg trafiksäkerhetsklass vilket bland annat redovisas i NVDB, Trafikverkets databas över
vägnätet2. Bedömningen har gjorts mycket på grund av vägens utformning som får vidare
konsekvenser i form av kapacitetsbrister till exempel på grund av långsamtgående fordon och tunga
transporter i kombination med avsaknad av omkörningsmöjligheter. Det finns även ökade risker för
olyckor i samband med korsningar, busshållplatser och andra punkter längs sträckan på grund av dålig
sikt.
Genom att åtgärda identifierade brister och problem på sträckan kan det leda till en positiv och hållbar
samhällsutveckling. Den regionalautvecklingen kan stärkas genom att arbetspendling underlättas och
ökade möjligheter till turism. Likaså gynnas vidare exploateringar och tillväxt i kommunerna längs
med sträckan. Genom att göra väg 55 mer trafiksäker, framkomlig och tillgänglig kan den bli ett mer
attraktivt vägalternativ för transporter inom och genom Stockholmsregionen. Oavsett hur stora
vägutbyggnader av vägar som genomförs i Stockholmsområdet så är väg 55 ett viktigt regionalt stråk
både som alternativ till förbifart Stockholm och för transporter inom regionen vid sidan av Stockholm.

1

Trafikverket, 2017 Åtgärdsvalsstudie väg 55 Uppsala – Katrineholm ärendenr. TRV 2017/43294

2

NVDB, nationella vägdatabasen, Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

10 (91)

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
1.2.1.

Arbetsprocessen

En åtgärdsvalsstudie är en förutsättningslös förberedande studie inför den formella fysiska
planeringen. Studien är en transportslagsövergripande analys som tillämpar fyrstegsprincipen, se
Figur 33. Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som beskriver hur ett transportsystem kan
analyseras och utformas för att möta efterfrågan med minsta möjliga omvärldspåverkan och
resursförbrukning. Det är utifrån detta förhållningssätt som det föreslås åtgärder.

Figur 3 Fyrstegsprincipen.

1) Tänk om: åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av transportsätt
2) Optimera: åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon
3) Bygg om: begränsade ombyggnadsåtgärder
4) Bygg nytt: nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Arbetet med en åtgärdsvalsstudie delas in i fyra olika faser, se Figur 4. Metoden grundar sig på en
dialog mellan de olika aktörer som berörs av studien. Resultatet blir effektbedömda åtgärdsförslag
med en ansvarig part för respektive åtgärd/åtgärdspaket.

Figur 4 Arbetsprocess för åtgärdsvalsstudier.

Initiera
Trafikverket beslutade år 2018 att genomföra en åtgärdsvalsstudie benämnd Åtgärdsvalsstudie – Väg
55 Björndammen - Enköping. Beslutet grundade sig på att tidigare övergripande ÅVS Katrineholm –

3

Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting, Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar,
handledning 2015:171, 2015
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Uppsala identifierat behovet av fördjupade studier längs sträckan för att kunna föreslå mer
platsspecifika, konkreta åtgärder kopplade till platsspecifika brister och problem.
I processen att genomföra åtgärdsvalsstudien bjöds flera aktörer in till att delta i en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen var aktiv i arbetsmöten såväl som workshops och identifierade bland annat ytterligare
intressenter där ett antal berörda organisationer ingick. Intressenterna bjöds in att delta i arbetet
genom att initialt kontaktas via mail med information om studien. Synpunkter samlades in via
telefonintervjuer samt skriftligen.
Förstå situationen
Den första workshopen med arbetsgruppen ägde rum i februari 2019 i Eskilstuna. Under denna
workshop genomfördes en identifiering och precisering av nuvarande brister och problem längs väg
55, se bilaga 1 för sammanställning av dessa. Berörda och deltagande kommuner och organisationer
presenterade sina utvecklingsplaner och gav ett perspektiv på förutsättningarna. Trafikverket
redogjorde för det nationella perspektivet, väg 55:s betydelse för regionen och samhället i stort.
Utöver behovs- och problembeskrivningen arbetade arbetsgruppen med målformuleringar. Målen ses
ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. I aktuell studie diskuterades bland annat om målen
från ÅVS Uppsala- Katrineholm fortfarande var giltiga för ÅVS Björndammen-Enköping. Tidigare mål
beslöts att ligga kvar som övergripande mål att arbeta vidare med och att göra mer konkreta. Bristerna
knöts till de transportpolitiska målen, se bilaga 1. Resultatet från workshop 1, det vill säga identifierade
problem och brister samt mål sammanställdes och låg därefter till grund för workshop 2 –
åtgärdsgenerering.
Pröva tänkbara lösningar
Den andra workshopen med arbetsgruppen ägde rum 29 mars 2019. Fokus låg på att dels förankra
problem- och målbilden från första workshopen och dels ta fram förslag på åtgärder enligt steg 1-4 i
fyrstegsprincipen. Detta genomfördes i två moment, där arbetsgruppen i moment ett fokuserade på
endast steg 1 och 2 åtgärder som sammanställdes. Steg 3 och 4 åtgärder togs fram under moment två.
Forma inriktning och rekommendera åtgärder
På den tredje workshopen med arbetsgruppen den 15 maj 2019 påbörjades arbetet med att ta fram
åtgärdspaket, utifrån de möjliga lösningar som togs fram på andra workshopen. De framtagna
åtgärdspaketen bearbetades därefter vidare av Trafikverket och utifrån från dessa gjorde
kostnadskalkyler och samlade effektbedömningar. Den 16 januari 2020 presenterades resultaten för
arbetsgruppen och tillsammans formades en inriktning för vilka åtgärder som skulle rekommenderas.

1.2.2.

Organisering av arbetet

Åtgärdsvalsstudien togs fram under ett processarbete och bedrevs i projektform med Trafikverket som
initiativtagare. När ett transportsystem berörs av brister och problem finns det i regel flera parter som
äger dem och ansvarar för att åtgärda dem. Samtidigt finns det många olika aktörer och intressenter
som påverkar och påverkas av den rådande situationen på transportsystemet 4. Offentliga aktörer som

4

Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting, Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar,
handledning 2015:171, 2015
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också kan vara problemägare är Trafikverket, regionala organ, regionala kollektivtrafikmyndigheter
samt kommuner. Arbetsgruppen för denna studie bestod av representater för aktörerna enligt Tabell 1.
Tabell 1 Arbetsgruppens deltagare.

Aktör
Trafikverket
Sweco
Enköpings kommun
Strängnäs kommun
Flens kommun
Region Sörmland
Region Uppsala

1.3. Tidigare planeringsarbete
Tidigare planeringsarbete kommer att utgöra material även i kommande planeringsprocess.

1.3.1.

Stråkstudie Strängnäs – Enköping, 1996

Studien utredde nödvändiga åtgärder för att kunna uppnå en målstandard på 13 meter med en
referenshastighet på 90 km/tim på väg 55 mellan Strängnäs och Enköping.

1.3.2.

Mälardiagonalen i samhällsbyggandet, 2006

Utredningen genomfördes i syfte att belysa stråkets betydelse för regionen då det identifierats ett
behov av att rusta upp väg 55 på grund av dess betydelse för kommunerna och regionen såväl som
nationellt.

1.3.3.

Förstudie väg 55 Hjulstabron – Enköping, 2006

Studien syftade till att utreda möjligheter till att förbättra vägsträckans standard. Sträckan hade en låg
standard och dåliga förutsättningar för oskyddade trafikanter såväl som för jord- och
skogsbruksfordon att korsa eller färdas längs med.

1.3.4.

Väg 55 Björndammen – Bäringen, 2009

Utredningen genomfördes i syfte att utreda möjligheter till att förbättra framkomlighet och
tillgänglighet mellan Björndammen och Bäringen. Vägsträckan bedömdes ha en bristande linjeföring i
plan och profil. Föreslagna åtgärder innefattade en justering i plan och profil, breddning, möjligheter
till omkörning samt mötesfri vägsträcka.

1.3.5.

Förstudie E20/väg 55 vid Strängnäs, 2011 och 2012

Förstudien för E20 syftade till att utreda möjligheter till en förbättrad framkomlighet till centrala
Strängnäs genom en möjlig trafikplats med anslutning till Söderleden. Förstudien för väg 55 utredde
infarten till Härad och trafikplats Knäppinge i syfte att utreda möjligheterna till en mötesfri väg såväl
som framkomlighet till trafikplatsen utifrån dåvarande aktuella exploateringsplaner i Norra staden och
Tosterön.
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1.3.6.

Åtgärdsvalsstudie Hjulstabron, 2014

Studien syftade till att utreda möjligheter att förbättra säkerhet, tillgänglighet och kapacitet för
sjöfarten i Mälaren. Vidare var bron i behov av att breddas samt att väg 55 är i behov av att ha en hög
standard för framkomlighet och trafiksäkerhet.

1.3.7.

Förenklad åtgärdsvalsstudie trafikplats på E20 vid Strängnäs, 2014

Åtgärdsvalsstudien är en fördjupning av förstudierna för E20 och trafikplatsen på väg 55 med
anslutning till Söderleden.

1.3.8.

Mälardalspaketet Fyra Mälarstäder, 2016

Inom Fyra Mälarstäder-samarbetet har ett gemensamt PM innehållande mål och prioriterade
infrastrukturobjekt för bättre tillgänglighet tagits fram. Målet är att det ska vara hög tillgänglighet
mellan städerna där den kollektiva resan tar maximalt 20 min var 20:e minut mellan närmaste orter.
Vare sig restid eller frekvens är möjlig med dagens vägstandard på riksväg 55. Riksväg 55 från
Norrköping till Uppsala har en viktig roll i det nationella vägnätet som regional länk för näringslivet
och arbetsmarknaderna i Sörmland och Uppsala län. Målbilden är att hela riksväg 55 ska ha en
standard med mötesfri väg och hastigheten 100 km/tim.

1.3.9.

Åtgärdsvalsstudie Väg 55 Uppsala – Katrineholm, 2017

Studien utredde den 16 mil långa sträckan mellan Katrineholm och Uppsala i syfte att ta ett
helhetsgrepp på sträckan och upprätta en sammanställning över brister och behov, mål och funktioner
såväl som förslag på åtgärder. Studien resulterade i åtgärdspaket som föreslår till exempel utredningar
för attraktivare och effektivare kollektivtrafik, attraktivare gång och cykel såväl som fördjupade ÅVS:er
för delar av den utredda sträckan. Andra paket syftar till att skapa en möteseparerad väg mellan
Enköping – Litslena och Örsundsbro – Kvarnbolund samt förbifart Flen som innebär byggnation av en
förbifart enligt tidigare studier.

1.4. Anknytande planering
1.4.1.
Länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 (Region
Sörmland)
Länstransportplanen lyfter bristerna kring trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 55
mellan Enköpings kommun och Strängnäs kommun. Den belyser även bristerna i teknisk standard och
trafiksäkerhet kring Hjulstabron. Bron medger i dagsläget ingen trafikering med större båtar.

1.4.2.
Uppsala)

Länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 (Region

Sträckan mellan Enköping och länsgränsen med Sörmland har en sekundär prioritering i planen och
medel har inte avsatts för väg 55.
Planen önskar se över funktionen, utifrån en jämn hastighet på 80 km/tim och ett hela resan
perspektiv samt gång- och cykelväg längs med väg 55.
Hjulstabron nämns som ett särskilt objekt där Mälarsjöfartens möjligheter att utvecklas lyfts samt
utifrån att det råder bristande standard och trafiksäkerhet på bron.
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1.4.3.

Regionala hastighetsanalyser

Trafikverket har en långsiktig ambition att anpassa hastighetsgränser till de statliga vägarnas
standard. Inriktningen är att åtgärder ska medföra en bättre standard och att hastigheten regleras
därefter. Åtgärderna som tillämpas blir därmed en blandning av höjda och sänkta hastighetsgränser
utifrån vad vägens standard tillåter. Utifrån miljöperspektiv ska åtgärderna inte medföra utsläpp och
får inte leda till att miljökvalitetsnormen för luftkvalitet eller riktvärden för buller överskrids.

1.4.4.
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram, 2017 (Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet)
Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut de långsiktiga målen såväl som utvecklingsområden för
kollektivtrafiken samt strategier för hur de ska uppnås. Strategierna har tagits fram i syfte att stärka
storregionala samband och utveckla stadsstråk.
Visionen för Sörmlands trafikförsörjningsprogram är ”leva, växa, verka” och har det övergripande
målet ”kollektivtrafik för tillväxt och utveckling”. Det övergripande målet utgörs av fyra funktionsmål:


Funktionell kollektivtrafik



Attraktiv kollektivtrafik



Effektiv kollektivtrafik



Tillgänglig kollektivtrafik

1.4.5.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, 2016
(Kollektivtrafiknämnden)
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet eftersträvar tre mål som bygger på tre nyttoperspektiv.
Utifrån nytta för samhälle, medborgare och resenär ska målen för ett effektivt, jämlikt och attraktivt
kollektivtrafiksystem uppnås. Kvantitativa mål är att ha fördubblat antalet kollektivtrafikresor till
2020 (jämfört med 2006). Ytterligare ett mål är att ha uppnått en fossilfri fordonsflotta till år 2020.
Nyttan ses ur perspektivet vad kollektivtrafiken kan göra för samhället genom möjligheter till ökad
arbetspendling, minskad miljöpåverkan, minskad trängsel och färre olyckor. Kollektivtrafiken bedöms
ha nytta på medborgarnivå utifrån ökad tillgänglighet till olika målpunkter såsom arbete, utbildning,
service och fritidsaktiviteter.
Arbetspendlingen är avgörande för sysselsättningen. Trafikförsörjningsprogrammet lyfter att andelen
som pendlar över kommungränser har ökat. Vidare beskrivs strategier till att effektivisera
kollektivtrafiken, det nämns till exempel att genom god framkomlighet och korta bytestider kan
restider sänkas. Ytterligare en strategi är att inkludera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen och
verka för bebyggelseutveckling vid kollektivtrafiknära lägen och stråk. Slutligen nämns behovet av att
tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytespunkter.

1.4.6.

Regional cykelstrategi för Sörmland, 2012 (Regionförbundet Sörmland)

Vägar eller stråk som löper mellan kommunerna pekas ut som regionala cykelstråk som skulle kunna
bestå av separerade cykelvägar. Strategin nämner att det ska finnas möjlighet att cykla längs bilvägar i
och utanför tätorterna. Det beskrivs att en större andel av dessa stråk löper längs statliga vägar och
flera av dessa längs väg 55. Strategin beskriver en vision att cykelstråken ska vara sammanhängande
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och hålla en hög standard, de ska till exempel vara trygga och inte ledas längs vägar med höga
hastigheter. Stråken som nyttjas mest ska helst separeras och det ska finnas goda möjligheter till byten
mellan kollektivtrafik och cykel.

1.4.7.

Översiktsplan Flen, 2018

Kommunen har i sin översiktsplan lyft kommunens utvecklingsmöjligheter genom att beskriva
ställningstaganden i form av 12 mål som utgår ifrån kommunens sex strategiska mål.
Sammantaget ämnar kommunen arbeta för en tillväxt i kommunen genom att möjliggöra en ökad
inflyttning, skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv och utveckla besöksnäringen/turismen
med en förstärkt lokal attraktionskraft. Vidare fokuserar planen på hållbara transporter och närhet till
goda kommunikationer. Ett välfungerande vägnät ses som en förutsättning för ett expansivt och
levande näringsliv. Väg 55 lyfts fram i översiksplanen som en prioriterad vägsträcka både lokalt och
regionalt. Särskilt pekas sträckan mellan Dunker – Strängnäs ut och vägnätets funktion att få till ett
sammanhållet regionalt stråk.

1.4.8.

Cykelprogram för Flens kommun 2019

För att styra utvecklingen av kommunens cykelplanering har Flens kommun formulerat fem
övergripande mål; Effektiva och säkra cykelvägar, ökad motivation till cykelanvändning, skapa
förutsättningar för att underlätta kombinationsresor, arbeta för ett enhetligt cykelnät och
vidareutveckla potentialen för cykeltruism.

1.4.9.

Översiktsplan Strängnäs, 2014

Kommunens arbete framställer vikten av förändringar i infrastruktur och planeringsarbetet vilket
innebär att gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltransporter. Inom Strängnäs
kommun har E20 identifierats som den viktigaste vägen medan väg 55 beskrivs som en viktig
förbindelse mellan regionala punkter. En upprustning av väg 55 påtalas samtidigt som den
identifierats ha en betydelse för utvecklingen av ett utbyggnadsområde, Norra Staden. Planen pekar
även ut sträckan från Björndammen-Byringe och Strängnäsbron-Edeby såväl som trafikplats och
flertalet cirkulationsplatser som pekas ut i förstudier genomförda av Trafikverket som skulle kunna
innebära en snabbare väg till tätorten.

1.4.10.

Trafikstrategi Strängnäs kommun 2040, 2012

Väg 55 passerar över Strängnäsbron och avlastar Tosteröbron. Här önskas att möjligheterna för gångoch cykeltrafiken förbättras. Kommunen påtalar vikten av att rusta upp väg 55 då den är ett viktigt
pendlingsstråk idag och förväntas bli en ännu viktigare länk norrut mot Enköping, Västerås och
Uppsala.

1.4.11.

Cykelplan Strängnäs, 2017

I ett led att arbeta för hållbara resor har Strängnäs kommun formulerat önskemålet att resor under tio
km ska göras antingen med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Ett mål på 15 procent har satts för
andelen cykelresor 2040. Cykelplanen lyfter vissa cykelstråk och standarden på dessa såväl som att
regionala cykelstråk bör vara sammanhängande och kommunens tätorter ska kunna nås via dessa.
Stråk som löper längs väg 55 är bland andra de mellan Strängnäs och Länna samt över Strängnäsbron.
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1.4.12.

Översiktsplan Enköping, 2014

Planen refererar till det nationella och regionala perspektivet såväl som det lokala med hänsyn till
cykel- och busstrafik. Bland annat beskrivs det att det upplevs som osäkert att cykla längs väg 55. Väg
55 hänvisas till som Mälardiagonalen som en förbifart till Stockholm och pekas ut som viktig.
Översiktsplanen nämner att väg 55 är i behov att rustas upp i fråga om standard på sträckor mellan
Enköping och Strängnäs och att sträckorna mellan kommunen och Hjulsta, Litslena och norr om
Örsundsbro planeras förbättras.

1.4.13.

Cykelplan 2014-2018 Enköping, 2014

Enköpings cykelplan ämnar säkerställa ett attraktivt, trafiksäkert, funktionellt och sammanhängande
cykelvägnät i framtida utveckling av gång-och cykelvägnätet. Nuläget presenteras med felande länkar
och framtida åtgärder som behandlar identifierade brister och behov. Länkar som är kopplade till väg
55 pekas ut i cykelplanen. Vidare påtalar planen att cykelmöjligheterna behöver förstärkas vid en
eventuell ombyggnation av väg 55. Utöver detta nämns andra generella åtgärder som rör belysning och
underhåll bland annat.

1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem
Majoriteten av de tidigare utredningarna lyfter och beskriver att väg 55 standard är otillräcklig och
bristande i sin utformning särskilt i förhållande till skyltad hastighet. Den bristande utformningen
medför att framkomligheten påverkas negativt utifrån bristande sikt och omkörningsmöjligheter.
Trafiksäkerheten påverkas också negativt av detta. Vidare nämns att väg 55 har en betydande roll för
regionen men att den skulle kunna spela en ännu större roll för kommunerna längs med sträckan om
vägen uppfördes till fullgod standard samt genom några ökade länkar till exempel vid Knäppinge,
Enköpings- Näs och Svinnegarn. Boende längs med vägen samt jord- och skogsbruk har ett behov av
att transportera sig längs med vägen såväl som tvärs över vägen. Det finns få möjligheter för
oskyddade trafikanter att ta sig till service och/eller hållplatser på ett trafiksäkert sätt. Vidare
fortsätter tillväxten att öka i hög takt både för befolkningen och sysselsätttningen i de mindre
kommunerna mellan de storregionala noderna, vilket därför kräver en större samverkan i
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiken är i behov av att bli snabb och bekväm med
högre turtäthet och förbindelarna mellan regionala noder behöver förstärkas.
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2. Intressenter
I följande kapitel beskrivs inledningsvis vad intressenter är och hur en intressentanalys genomförs.
Därefter beskrivs hur analysen tillämpades för aktuellt projekt.

2.1. Allmänt
En intressentanalys syftar till att identifiera organisationer, personer, med flera som kan tänkas vara
intresserade av projektet samt hur intresset ser ut. Detta är väsentligt då intressenterna kan tänkas
vilja påverka projektet och dess resultat. Intressenternas bidrag till projektet är en viktig del för att
förstå den aktuella situationen. De kan belysa motstridiga intressen såväl som intressen som ännu inte
identifierats.

2.2. Intressentanalys
Intressenterna för denna åtgärdsvalsstudie består av kärn- och primärintressenter. Kärnintressenterna
utgörs av studiens arbetsgrupp. Det innebär att de har beslutande och/eller drivande roller i projektet.
Primärintressenter är sådana som påverkas i hög grad och därför genomfördes en intressentanalys
tidigt i projektet. Identifierade primärintressenter presenterades för arbetsgruppen under det första
arbetsgruppsmötet, se tabell 2 för identifierade intressenter. Det är viktigt att tydliggöra skillnaderna
mellan intressenterna mellan denna studie och Åtgärdsvalsstudie väg 55 Uppsala – Katrineholm.
Denna studie är mer fördjupad och analyserar olika delsträckor. Därav har primärintressenter
tillkommit och andra intressenter utgått, som till exempel Katrineholms kommun.
Primärintressenternas bidrag till projektet samlades in främst via telefonintervjuer. I de fall
telefonintervjuer inte var möjliga inhämtades synpunkter skriftligen.
Samtliga synpunkter har arbetats in i brist och problembilden.
Tabell 2 Identifierade intressenter.

Intressenter

Lämnat synpunkter

Försvarsmakten

Nej

Fortifikationsverket

Nej

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Nej

Länsstyrelsen Uppsala

Nej

Länsstyrelsen Södermanland

Ja

Sveriges Åkeriföretag

Ja

Cykelfrämjandet

Nej

Visit Sörmland

Nej

Turist Flen

Nej

Östra Märsöns tomtägarförening

Ja

Västra Märsöns tomtägarförening

Ja

Naturskyddsföreningen Enköping

Nej

Naturskyddsföreningen Strängnäs

Ja

Naturskyddsföreningen Flen

Nej
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3. Avgränsningar
3.1. Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen för den delen av väg 55 som omfattas av åtgärdsvalsstudien mellan
Björndammen i söder (Flens kommun) och Trafikplats 141 (Enköpings kommun) i norr samt det
längsgående området i direkt anslutning till väg 55. I analysarbetet av vägsträckan har den delats in i
sex delsträckor dels med hänsyn till delsträckornas likartade förhållande och dels för att underlätta en
etapputbyggnad, se figur 5. Utredningen har avgränsas med hänsyn till pågående planerings- och
exploateringsarbeten som kan påverka/påverkas.

Figur 5 Översikt av studerad sträcka och de olika delsträckorna.

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning
Utredningen omfattar trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik, godstransporter och bil. Väg 55 är ett
funktionellt stråk för kollektivtrafik, pendling, gods och transporter av olika slag. Studien avgränsas
även till de mål som arbetats fram och formulerats av arbetsgruppen.
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Åtgärdsvalsstudien har haft en given förutsättning att ta fram konkreta och beställningsbara
åtgärdsförslag utifrån två scenarier:
o Målhastighet 80 km/tim
o Målhastighet 100 km/tim
Processen för åtgärdsvalsstudien har utgått från dessa två scenarier vid framtagandet av åtgärder
enligt fyrstegsprincipen.

4. Mål
Detta kapitel syftar till att beskriva gällande transportpolitiska mål, regionala och lokala mål samt
projektspecifika mål.

4.1. Koppling till transportpolitiska mål
Transportpolitiken har ett övergripande mål vilket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Målbilden preciseras genom ett funktionsmål
och ett hänsynsmål. Dessa mål ska hanteras integrerat med de globala målen enligt Agenda 2030.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga att likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska också bidra till det
övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till en ökad
hälsa.

4.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget
Denna åtgärdsvalsstudie påverkas av regionala såväl som kommunala mål. På regional nivå finns olika
dokument som beskriver mål och inriktningar för transportsystemets utveckling. Nedan listas de
regionala styrdokument som sammanvägs i Länsplanerna för regional transportinfrastruktur för
Södermanlands län 2018–20295 samt för Uppsala län 2018-20296:
o Regionala mål för Sörmlands respektive Uppsala har hämtats från Länstransportplan,
Regionalt trafikförsörjningsprogram och Regional cykelstrategi.

5

Regionförbundet Sörmland, 2018, Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

6

Region Uppsala, 2017, Länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029
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Kommunala mål har hämtats från:
o Flen: Färdplan Flen – Strategisk plan 2019
o Strängnäs: Flerårsplan 2019-2021
o Enköping: Strategiska mål för kommunen, 2016 -20197
Fyra Mälarstäder
Inom Fyra Mälarstäder finns målsättningen att det ska vara hög tillgänglighet mellan deras orter där
den kollektiva resan maximalt ska vara 20 min mellan närmaste orter, med avgångar var 20:e minut i
högtrafik. Hela riksväg 55 ska ha en standard med mötesfri väg och hastigheten 100 km/tim. En hög
vägstandard är särskilt viktigt för att kunna utveckla kollektivtrafiken med buss, eftersom det inte
finns något sammanhängande tågsystem i detta stråk.

4.3. Sammanfattning av regionala och kommunala mål
Det finns gediget strategiskt underlag från de regionala och kommunala organisationerna som berörs
av denna åtgärdsvalsstudie. Underlaget i form av länstransportplaner, regionala cykelstrategier,
klimat- och energistrategier såväl som översiktsplaner och kommunala strategiska mål. Det
strategiska arbetet beskriver hur respektive organisation avser att uppnå satta mål som formulerats
utifrån kommunernas förutsättningar och visioner. Det är möjligt att se hur de nationella
transportpolitiska målen utifrån funktion och hänsyn genomsyrar arbetet och målen på regional såväl
som kommunal nivå:
Regionala mål
 Hållbarhet – hållbar utveckling, hållbar och effektiv samhällsplanering, klimat och
energistrategier.


Tillgänglighet – tillgänglighet i transportsystemet, tillgänglig kollektivtrafik, internationell
såväl som regional och storregional tillgänglighet.



Näringsliv – kräver bra kommunikationer för att nå hela arbetsmarknadsregionen, kräver
goda transportmöjligheter för gods, strävar efter att en miljon arbetsplatser ska nås inom 60
min med kollektivtrafik från prioriterade stråk.



Funktionalitet och effektivitet – för näringslivets transporter och kollektivtrafiken.



Öka cykelresor och kombinationsresor – cykel-/kollektivtrafik, trygga och säkra cykelvägar,
för folkhälsa och miljö, sammanhängande och tydliga cykelvägar.



Ökade antal kollektivtrafikresor – via attraktivitet och tillgänglighet vilket bidrar till tillväxt
och regional utveckling.

7 Enköpings kommun, politiekns övergripande mål 2018
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Kommunala mål
 Strategisk samhällsplanering – bidrar till utveckling av bebyggelse, kommunikationer,
infrastruktur och miljö.


Hållbarhet – ta ansvar genom miljöarbete med fokus på energi, konsumtion och
ekonomistyrning.



Jämlikhet – goda kommunikationer för att alla ska ha möjlighet att nå
arbetsmarknadsregionen.

4.4. Mål för aktuell vägsträcka
De mål som har satts upp för att lösa identifierade brister och problem tar utgångspunkt från de
övergripande mål som slogs fast i åtgärdsvalsstudien för väg 55 Uppsala – Katrineholm. Utifrån de
transportpolitiska, regionala och kommunala målen har arbetsgruppen tagit fram fyra övergripande
mål för framtagande av möjliga lösningar utmed det studerade stråket, se figur 6. Dessa övergripande
mål har fokus på vägsträckans vägstandard och dess betydelse för regionens och kommunernas
utveckling, samtidigt som trafiksäkerheten och miljöaspekterna ska tas hänsyn till och förbättras.

Figur 6 Övergripande mål för aktuell vägsträcka.

Arbetsgruppen fick även i uppgift att komplettera de övergripande målen med specifika målsättningar
för varje studerad delsträcka, se nedan. Dessa mål är mer konkreta och har mycket fokus på att
förbättra för kollektivtrafiken, för oskyddade trafikanter och att bidra till lokala behov.
Delsträcka 1
Björndammen – Byringe

-

Utveckla standarden på pendlarparkeringar och på hållplatser
med ett större antal påstigande resenärer. Rationalisera bort
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hållplatser som ej används där tillgänglighet kan säkerställas till
närliggande hållplats.

Delsträcka 2

-

Möjliggör cykelpendling mellan Merlänna och Strängnäs.

Byringe – Trafikplats
Lunda

-

Skapa bättre förutsättningar för dagligt resande med buss till och
från Merlänna genom ex. pendlarparkering, standardhöjning till
och vid hållplatser, ökad turtäthet och passning mot tåg i
Strängnäs.

Delsträcka 3

-

Trafikplats Lunda –
Knäppinge

Låt åtgärder gå hand i hand med stadsutvecklingen i Strängnäs,
ex. Norra staden.

-

Säkerställ kapacitet mellan Norra staden och E20.

-

Säkerställ goda boendemiljöer avseende buller och vibrationer.

-

Stärk kopplingen för oskyddade trafikanter mellan Tosterön och
centrala Strängnäs.

-

Skapa säkra och användbara kopplingar mellan väg 55 och det
kommunala vägnätet.

-

Stärk tillgängligheten till lokala målpunkter genom ex. gång- och
cykelpassager.

-

Översyn av linjenät för att stödja tillväxt i Strängnäs.

-

Ta höjd för längre och tyngre fordon.

-

Frigör kapacitet och skapa en attraktiv kollektivtrafik genom att
nyttja båtpendling på Mälaren.

Delsträcka 4

-

Öka möjligheten att gå och cykla utmed sträckan.

Knäppinge – Märsön

-

Säkerställ att lantbrukets anspråk på vägen inte minskar
framkomligheten för övrig trafik.

-

Skapa bytesmöjligheter mellan trafikslag vid samordnade
punkter, ex. vid Aspö.

-

Infrastrukturen ska medge regional utveckling ur ett
turismperspektiv, ex. genom att stärka kopplingen till
Hornuddens camping.

-

Skapa bytesmöjligheter mellan trafikslag vid samordnade
punkter, ex. vid Märsön, Enköpings-Näs och Svinnegarn.

-

Öka cykelbarheten mellan Märsön och Enköping stad för
arbetspendling och rekreation.

-

Säkerställ att lantbrukets anspråk på vägen inte minskar
framkomligheten för övrig trafik.

-

Knyt ihop de regionala stråken Strängnäs-Enköping och

Delsträcka 5
Märsön – Fyrkanten

Delsträcka 6
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Västerås-Enköping-Bålsta-Stockholm genom t. ex. bättre
passning med buss mot tåg vid Enköping station.

Fyrkanten – Trafikplats
Enögla
-

Ta hänsyn till framtida expansionsområden enligt Fördjupad
Översiktsplan (FÖP) för Enköping stad 2040.

-

Ökad tillgängligheten för oskyddade trafikanter mellan
korsningen väg 55/515 och Ullundarondellen.

-

Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter Ekudden-Hagacentrum-stationen.

-

Säkerställ att lantbrukets anspråk på vägen inte minskar
framkomligheten för övrig trafik.

Målen för problemlösning fungerar som verktyg vid bedömning av åtgärder (se kapitel 6). Vid
eventuella målkonflikter används funktionsbeskrivningen (se kapitel 5.3), som beskriver stråkets
funktion som helhet, som stöd.
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar
5.1. Övergripande beskrivning av nuläge och problem
Sträckan ingår i det strategiska vägnätet för tunga transporter och möjliggör transporter av farligt
gods. Vägen är också identifierad som pendlings- och serviceväg, bland annat via kollektivtrafik. I
Enköping och Strängnäs förväntas befolkningstillväxten att öka då främst i utpekade
exploateringsområden. För att främja lokal- och regionalutveckling krävs därför att vägens standard
höjs för samtliga transportslag, vilket i sin tur kan möta upp de framtida dagpendlingsbehovet, och
stärka vägens funktion att möjliggöra regionala och nationella transporter. För mer information se
kapitel 5.3.1 samt 5.3.2.
Vägens låga standard i plan och profil gör att den skyltade hastigheten i huvudsak är 80 km/tim med
undantag för vissa vägsträckor som är 70 km/tim respektive 90 km/tim. Den låga standarden ger en
låg framkomlighet, vilket gör att vägens viktiga roll som regionalt stråk för person- och
godstransporter påverkas negativt. Sammantaget gör nämnda faktorer att den övergripande
problembilden främst får uttryck i bristande trafiksäkerhet men också i låg framkomlighet och
användbarhet för alla trafikslag.
Trafik och användargrupper
Vägens låga standard och utformning medför vissa svårigheter för tunga och långsamma transporter.
Dålig sikt och smal vägbredd gör det svårt för tunga fordon att göra omkörningar och att bli omkörda,
till exempel av trafikanter som arbetspendlar med bil. Andelen långsamma transporter kommer även
sannolikt att öka med anledning av Enköpingsregementets utveckling och leda till fler militärkolonner
Enköping-Strängnäs, då även Strängnäsfältet förväntas utvecklas.
Utmed studerad sträcka saknas separata gång- och/eller cykelbanor och oskyddade trafikanter måste
därför använda vägbanan. Vägen utgör också en barriär för gående och cyklister på grund av bristen på
säkra passager. Både tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är därför mycket
låg längs den aktuella vägsträckan.
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är i databasen NVDB redovisad som låg trafiksäkerhetsklass, vilket främst beror på
dåliga siktförhållanden och låg standard i plan och profil. Vägen trafikeras regelbundet av tung trafik
med begränsad hastighet 80 km/tim, varför det kan uppstå köbildningar som kan resulterar i
omkörningar. Vägens linjeföring i plan såväl som i profil bidrar till siktproblem vid såväl korsningar
som vid busshållplatser. Hastighetskameror (ATK) finns längs hela den studerade sträckan, för att få
en lägre genomsnittshastighet och minska olycksrisken. Längs hela sträckan finns även räffling av
mittlinjen, med undantag för de korta sträckor som ligger nära bebyggelsen.
Olycksanalyserna visar att olyckorna är jämnt utspridda längs vägen och att inga direkta
problempunkter identifierats. Till största delen utgörs de allvarliga trafikolyckorna av singel- och
mötesolyckor. Även bland de mindre allvarliga olyckorna är singelolyckorna vanligast.
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Följande faktorer på sträckan har en negativ inverkan på trafiksäkerheten:
- korsningar med låg standard (framför allt sikt)
- smal vägsektion och sidoområden med varierad standard
- bristfällig standard i profil
- få lämpliga omkörningssträckor
- få säkra passagemöjligheter och gångvägar till busshållplatser för oskyddade trafikanter
- viltstängsel saknas
- mötesseparering saknas
Kollektivtrafik
Stråket trafikeras av fyra busslinjer, linje 332, 333, 337 och 876. Sörmlandstrafiken ansvarar för de tre
första och UL för den sistnämnda linjen. Linje 332 och 333 utgörs av fem respektive tre dubbelturer
och är i huvudsak anpassad efter grundskolans tider. Linje 337 trafikerar mellan Strängnäs och
Malmköping med fem dubbelturer varav två vänder i Merlänna. Av Sörmlandstrafikens linjer bedrivs
endast helgtrafik på linje 337 med två dubbelturer. Linje 333 och 337 hade drygt 6 000 respektive
knappt 12 000 påstigande under 2018. Den låga turtätheten ger sammantaget en låg tillgänglighet
med kollektivtrafik längs stråket.
Linje 876 trafikerar mellan Strängnäs och Enköpings stationer med nio dubbelturer på vardagar och
tre på helgen. Tidtabellen är i första hand utformad för att passa arbetspendlare. Under 2018 reste
cirka 25 000 personer med linjen, vilket är ungefär 69 personer per dag eller 99 personer per
arbetsdag. Det kan ställas mot data från SCB som indikerar att drygt 200 personer arbetspendlade
mellan Strängnäs och Enköping under 2014. Det är dock okänt hur stor andel av de påstigande
resenärerna som är skolelever. De flesta steg på vid Enköpings och Strängnäs större hållplatser, få
passagerare steg på mellan centralorterna.
Utmed stråket trafikerar även linje 225 mellan Enköping stad och Haga som är beläget cirka fyra
kilometer söder om Enköping. Linjen, som hade knappt 10 000 påstigande under 2018, är i huvudsak
anpassad efter skolans tider. I övrigt har Enköpings kommun handlat upp en skolskjutslinje som
trafikerar mellan Märsön och centralorten via Svinnegarn och Haga.
Hållplatser
Hållplatsinventeringar har genomförts utmed stråket på både sidor av länsgränsen. Inventeringen
påvsiar att ingen av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade eller har de funktioner som krävs för att
kunna benämnas bytespunkter, såsom cykelparkering, bilparkering, realtidsinformation eller
väderskydd. I princip är samtliga hållplatser dessutom bristfälliga utifrån ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Gång- och cykelanslutningar saknas, ingen belysning förekommer och vissa
hållplatser har en olämplig placering, till exempel i en kurva eller korsning med dålig sikt. De flesta
hållplatser är emellertid utformade som fickhållplatser.
Eftersom kvinnor, barn och ungdomar är de grupper som gör flest resor med kollektivtrafik och tar sig
till hållplatserna till fots och via cykel, så missgynnas dessa grupper av vägens låga
trafiksäkerhetsstandard. Faktorer som har betydelse är t.ex. lämpliga anslutningsvägar till och från
busshållplatser och viktiga målpunkter samt möblering och trygghet (t.ex. belysning, utformning och
synbarhet).
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5.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ
Åtgärdsvalsstudiens referensalternativ är en beskrivning av dagens trafikförhållanden samt problem
och brister. Beskrivningen omfattar planerad bebyggelseutveckling i stråket med ett ökat antal resor
och beskrivs utifrån sex delsträckor. Uppdelningen har skett utifrån naturliga gränslinjer (kommun/länsgränser) såväl som olika karaktärer, standard med mera. De sex delsträckorna är:


Björndammen – Byringe



Byringe – trafikplats Lunda



Trafikplats Lunda – Knäppinge



Knäppinge – Märsön



Märsön – Fyrkanten



Fyrkanten – Trafikplats Enögla 141 (Enköping)

I kapitlen nedan beskrivs delsträckorna utifrån parametrar för bebyggelse och stadsstruktur,
trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. En fördjupad analys av trafiksäkerheten och miljöfrågorna
redovisas i bilaga 3 och bilaga 4.

5.2.1.

Delsträcka 1 Björndammen – Byringe

Sammanfattande problembild
Delsträckan Björndammen – Byringe består av följande brister och problem:
-

Brist på gång- och cykelkopplingar samt passager

-

Bristande tillgänglighet till kollektivtrafiken:
o Låg hållplatsstandard
o Pendlarparkering saknas
o Låg turtäthet

-

Låg trafiksäkerhet relaterat till
o Dålig sikt, dålig vägstandard i plan och profil
o Mötesseparering saknas
o Sidoområden med fasta hinder

-

Låg framkomlighet
o Långsamtgående fordon
o Sikt

Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
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Den aktuella delsträckan är åtta kilometer lång. I kartan nedan (figur 7) har målpunkter inom
delsträckan märkts ut. Målpunkterna är Björndammens café och Björndammens masugn, söder
respektive norr om väg 55. Björndammens café är ett café i kombination med rastplats intill Ältaren.
Björndammens Masugn är ett besöksmål som hör till ekomuséet Åkers bergslag och nyttjas bland
annat som kulturscen.
Den tätaste bebyggelsen längs delsträckan är Länna bruk som är en ort med cirka 60 invånare och
ligger cirka 15 kilometer söder om Strängnäs. I övrigt finns inga fastigheter i direkt anslutning till
väg 55. Bebyggelsen är småskalig. Förutom jordbruk och nämnda målpunkter har inga ytterligare
verksamheter identifierats.
Teckenförklaring
Sikt
Busshållplats
Rastficka
Målpunkt

Figur 7 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Trafik, resor, transporter, infrastruktur
Sträckan mellan Björndammen och Byringe löper främst genom skogsmark och är en 6,5 – 9,5 m bred
väg med en hastighetsgräns på 80 km/tim8. Årsdygnstrafiken totaltrafik är 2 000 - 4 000 fordon,

8

NVDB
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varav tung trafik beräknas vara 400 - 800 fordon per dygn. Fram till kommungränsen kantas vägen av
räcken, antingen på båda eller ena sidan. Fram till Byringe löper vägen fortsatt genom skogsmark men
med flera öppna ytor, viss jordbruksmark och kantas mindre av vägräcken och saknar mittremsa.
Det finns åtta busshållplatser i vardera riktningen. Hållplatserna har en geometrisk utformning som
inte överensstämmer med hastigheten på vägen. Antalet påstigande för de olika hållplatserna är
mindre än en per dag.
Delsträckan har förklarats hålla låg trafiksäkerhetsklass9. Dålig sikt är ett problem på flera punkter
längs sträckan10 (se figur 7) relaterat linjeföring såväl som växtlighet på sidoområdena.
Byringe station har identifierats som undermålig och delsträckan saknar pendlingsparkering. På
sträckan saknas separerade gång- och cykelvägar och passager för dessa trafikslag.
Trafiksäkerhet
Kartan nedan (figur 8) redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 - 2018.
Olyckorna är jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 32 stycken på en cirka åtta
kilometer lång vägsträcka, som ger ett genomsnitt på cirka fyra olyckor/km. Olyckorna är relativt
jämnt fördelade under 10-årsperioden och den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med
motorfordon på en vägsträcka. Två dödsolyckor har inträffat på denna vägsträcka, varav en
singelolycka och en mötesolycka.

9

Källa: NVDB

10

Trafikverket, 2018, inventering av väg 55
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Figur 8 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa: STRADA

Miljö och Hälsa
Landskapskaraktär
Områdena vid Björndammen och strax söder om Byringe (Länna bruk), karaktäriseras av
bruksmiljöer. Vägen sträcker sig främst genom en glesbefolkad skogsmark på en låg vägbank. På flera
platser skär vägen genom berget eller är uppbyggd på en högre vägbank. Vid några platser öppnar
landskapet upp sig, bland annat vid myren Valnaren.
Kulturmiljö och rekreation
Längs vägen finns det flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 24 stycken)
inom ett avstånd om 100 meter från väg 55. Bruksmiljöerna vid Björndammen och Länna bruk är även
utpekade som intressanta kulturmiljöer.
Miljö och natur
Vägen sträcker sig igenom sig områden som är utpekade bland annat om som skoglig värdetrakt
”Mälarmårdens barrskogar”, skoglig nyckelbiotop och ett utpekat riksintresse för naturvården enligt
miljöbalken 3 kap. 6 §. Vid Björndammen och Länna bruk har det bedrivits järn-, stål- och
manufakturverksamhet. Vid Länna bruk har det även bedrivits plantskola och betning av säd. Dessa är
utpekade som potentiellt förorenade områden av Länsstyrelsen i Södermanlands län. De är
klassificerade från måttligt till stor risk.
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Vattenmiljö
Vid Länna bruk korsar vägen Lännaån har kvalitetskrav god ekologisk status 2027 men har idag
klassningen måttlig ekologisk status och når inte heller upp till god kemisk ytvattenstatus.
Miljöproblemen är övergödning, miljögifter och vandringshinder. Vägen korsar även två stycken
grundvattenförekomst söder om Länna bruk vilka klassas ha god status. 11

11

VISS, u.d.
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5.2.2.

Delsträcka 2 Byringe – trafikplats Lunda

Sammanfattande problembild
Delsträckan Byringe – Trafikplats Lunda består av följande brister och problem:
-

Brist på gång- och cykelkopplingar och passager

-

Bristande tillgänglighet till kollektivtrafiken
o Låg hållplatsstandard
o Låg turtähet
o Pendlarparkering saknas
o Bristande kopplingar till resecentrum

-

Låg trafiksäkerhet relaterat till
o Dålig sikt, dålig vägstandard i plan och profil
o Mötesseparering saknas
o Sidoområden med fasta hinder

-

Låg framkomlighet
o Långsamtgående fordon
o Sikt

-

Översvämningsproblematik

Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
Den aktuella delsträckan är 17 kilometer lång, som i norra delen går längs med E20 mellan trafikplats
Biskopskvarn och trafikplats Lunda. Sträckan längs E20 bedömdes inte behöva ingå i
åtgärdsvalsstudien utan den sträckan som analyserats är mellan Byringe och trafikplats Biskopskvarn,
som är elva kilometer lång.
Utöver Strängnäs tätort finns det tätare bebyggelse i Merlänna och Norrlänna, orter med 356
respektive 52 invånare. Strängnäs tätort har en befolkningsmängd på cirka 12 800.
Utöver målpunkter som hör till i en större tätort som Strängnäs, finns längs med väg 55 även industrioch handelsområdena i tätortens ytterkanter. Intill korsningen för Merlänna finns målpunkter i form
av en mindre verkstad såväl som krog och café (se figur 9).
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Figur 9 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Strängnäs kommun har planer på en ny infart till Strängnäs stad från E20/väg 55 mellan
trafikplatserna Biskopskvarn och Lunda. En ny infart ger en kortare körsträcka inom staden och
kortare restid för hela centrala Strängnäs både i riktning mot Stockholm och Eskilstuna. Detta är bland
annat positivt för arbetspendlingen både med bil och den regionala busstrafiken. Infarten knyter an till
Strängnäs station, i kanten på Långberget, och den gamla stadens utkant i södra stadsdelarna och
minskar därmed barriäreffekten av gamla E20. Tillgängligheten i trafiknätet för bostadsområdena
Djupa skogen, Dammen och Finninge ökar väsentligt. Kommunen vill exploatera i närområdet med en
markanvändning som rymmer bostäder, fritidsverksamheter och verksamhetsområden. Denna
exploatering är en del av kommunens planer på att utveckla stadsdelen Södra Strängnäs med bostäder,
friluftsliv och verksamheter. Området ligger direkt öster om E20/väg 55 norr om trafikplats
Biskopskvarn, en sträcka på ca 2,5 kilometer.
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Trafik, resor, transporter, infrastruktur
Sträckan mellan Byringe och trafikplats Biskopskvarn har en årsdygnstrafik (ÅDT) på 2 000 - 4 000
fordon, varav tung trafik beräknas vara 200 - 400 fordon per dygn. Sträckan mellan trafikplats
Biskopskvarn och trafikplats Lunda har en ÅDT på 4 000 - 8 000, varav tung trafik 400 - 800.
Vägbredd på delsträckan är 6,6 – 9,5 m fram till trafikplats Biskopskvarn för att därefter, längs E20
som är en motorväg öka till 9,6 – 13,5 m. Hastigheten är begränsad till 80 km/tim förutom på E20 där
den istället är satt till 120 km/tim. För gång- och cykeltrafiken finns inte heller på denna delsträcka
några passager eller identifierade länkar längs med väg 5512. Kopplingar mellan Merlänna och
Biskopskvarn lyfts specifikt. Det finns sju busshållplatser i vardera riktningen. Hållplatserna har en
geometrisk utformning som inte överensstämmer med hastigheten på vägen. Kollektivtrafikens
tillgänglighet försvåras av låg turtäthet, hållplatser med låg standard, avsaknad av pendlarparkering
och bristande kopplingar till Resecentrum. Antalet påstigande varierar för de olika hållplatserna
mellan 0-6 resenärer per dag.
Sträckan mellan trafikplats Biskopskvarn och trafikplats Lunda håller en mycket god
trafiksäkerhetsklass13. Se figur 9 för identifierade punkter för bland annat begränsad sikt.
Trafiksäkerhet
Figur 10 redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 - 2018. Olyckorna är jämt
fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 84 stycken på en cirka 17 kilometer lång
vägsträcka, som ger ett genomsnitt på cirka fem olyckor/km. Olyckorna är relativt jämnt fördelade
under 10-årsperioden och den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon på en
vägsträcka. Två dödsolyckor och tre allvarliga olyckor har inträffat på denna vägsträcka, varav tre
singelolyckor, en mötesolycka och en korsandeolycka.

12

NVDB

13

NVDB
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Figur 10 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa: STRADA

Miljö och Hälsa
Landskapskaraktär
Vägen sträcker sig till största del genom ett mosaiklandskap av öppen jordbruksmark och mer slutna
skogsområden. Landskapet är tydligt präglat av jordbruk. Skiftade gårdar är placerade en bit bort från
vägen med odlad mark där emellan.
Samhället Merlänna kan anas, men döljs till största del av skog och en jordvall. När vägen går förbi
Norrlänna öppnar landskapet upp sig i söder och Lännasjön kan skönjas. Vid E20 blir vägen ett mer
dominant inslag i miljön.
Kulturmiljö och rekreation
Ett par hundra meter väster som trafikplats Lunda börjar riksintresset för det rörliga friluftslivet.
Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 21
stycken kända lämningar) inom ett avstånd om 100 meter från väg 55.
Samhället Märlänna är en kulturmiljö av regionalt intresse, vilket även är utpekat i Strängnäs
översiktsplan14. Området bedöms vara intressant utifrån att det är en jordbruksbygd med sockenkyrka,
mindre samhälle samt herrgård.
14

Strängnäs kommun, 2014. Översiktsplan 2014
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Miljö och natur
Strax söder om Merlänna sträcker sig vägen förbi ett område utpekat i Ängs- och
hagmarksinventeringen och vid E20/väg 55 korsar den skogliga värdetrakten ”Mälarens öar och
strandskogar med omgivningar.
Vattenmiljö
Lännasjön som väg 55 passerar norr om Merlänna har kvalitetskrav god ekologisk status men har idag
klassningen otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning. Sjön når inte heller upp till
god kemisk ytvattenstatus på grund av bromerad difenyleter ock kvicksilver.15
Norr om Norrlänna går vägen över ett mindre vattendrag som sedan mynnar ut i Lännasjön.
Klimat
Strax söder om E20, vid trafikplats Biskopskvarn, finns det av Länsstyrelsen i Södermanlands län
områden som markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor
beroende på markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark,
som vanligtvis har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad.
Buller
Vid Merlänna ligger ett antal fastigheter nära väg 55, varav Trafikverket har genomfört bulleråtgärder
på en av dessa fastigheter. Övriga fastigheter har bullervärden på cirka 60 dBA ekvivalent nivå vid
fasad.

15

VISS, u.d. Lännasjön
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5.2.3.

Delsträcka 3 trafikplats Lunda – Knäppinge

Sammanfattande problembild
Delsträckan Trafikplats Lunda – Knäppinge består av följande brister och problem:
-

Brist på gång- och cykelkopplingar och passager

-

Bristande tillgänglighet till kollektivtrafiken
o Linjenät i förhållande till samhällsutveckling
o Låg turtähet

-

Miljöaspekter (till exempel buller)

-

Bristande utformning av trafikplatsen Knäppinge

-

Delvis låg trafiksäkerhet relaterat till
o Låg standard korsningar
o Låg standard av- och påfarter
o Mötesseparering saknas

-

Låg framkomlighet
o Långsamtgående fordon
o Sikt

Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
Den aktuella delsträckan är sex kilometer lång. Även i denna delsträcka finns Strängnäs tätort med.
Tätare bebyggelse finns även vid Abborrberget/Tosterön andra sidan Strängnäsfjärden med ett
invånarantal på cirka 2100. Målpunkter längs väg 55 i anslutning till tätorterna är, utöver lokala
målpunkter i Strängnäs tätort, även ett armémuseum såväl som badplatser på Tosterön (figur 12).
Norra staden är enligt FÖP Strängnäs stad – Härad ett nytt framtida utvecklingsområde (figur 11).
Aktuellt programområde omfattar den första etappen av Norra staden – från Kasernområdet i söder
till Storängskullarna i norr och från Lötgärdet i väster till Kasgarns östra udde. Programområdet ligger
nordväst om Strängnäs stadscentrum och genomkorsas av riksväg 55 som med bro går över Mälaren
till Tosterön och vidare till Enköping. Söderut ansluter det till Tingstuhöjdens naturreservat.
Programområdet har ett strategiskt läge både för verksamheter och bostadsbyggnad. Det mälarnära
läget och stadsdelens närhet till Strängnäs attraktiva stadskärna med sin kulturhistoriskt värdefulla
miljö kommer att utgöra kvalitéer för boende i stadsdelen. Det aktuella programområdet kommer att
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utgöra Norra Stadens centrala delar och stå för huvuddelen av befolkningsökningen med mellan 7 000
till 11 000 invånare och arbetsplatser.
Det kommer att finnas bra pendlingssamband för de boende i stadsdelen, antingen via E20 till
Eskilstuna och Södertälje eller över Strängnäsbron via Enköping till Stockholm-Uppsala-Arlanda.
Riksväg 55 som går igenom programområdet kommer att påverka utformningen av de delar som
direkt gränsar mot gatuområdet. En så god bebyggelsemiljö som möjligt med hänsyn till buller och
säkerhet måste skapas. På markanvändningskartan föreslås att verksamhetsområden och
grönområden placeras närmast vägen, dessa kan fungera som skyddszoner innan bostadsbebyggelsen
tar vid. Intill bostadsbebyggelsen och störningskänsliga verksamheter får framtagna riktvärden för
trafikbuller inte överskridas.

Figur 11 Illustration över Norra staden etapp 1. Källa: Planprogram Norra Staden etapp 1 (2011)

Trafik, resor, transporter, infrastruktur
Strängnäs kommuns exploateringsplaner för ”Norra Staden” och på Tosterön bedöms påverka
tillgängligheten och framkomligheten på det övergripande vägnätet och utformningarna på
trafikplatserna Eldsund och Knäppinge. I en förstudie som Trafikverket gjorde 2011 föreslås olika
alternativa lösningar på utformning av trafikplatserna Eldsund och Knäppinge. Även ett nytt läge för
trafikplatsen Knäppinge har studerats, direkt norr om Strängnäsbron. Trafikplatsernas utformning har
en låg standard med skarpa radier, inga påkörningssträckor på väg 55 och korta avkörnings-sträckor.
Påfarterna på väg 55 är utformade med stopplikt, det vill säga att det inte finns något accelerationsfält
på väg 55 utan trafiken som ska på måste accelerera i körfältet. Detta kan medföra ökad risk för
upphinnande olyckor. I takt med att kommunens planer på ny bebyggelse på det gamla
regementsområdet och Tosterön genomförs kommer dagens brister i trafiksystemet bli alltmer
påtagliga. Exploateringen bedöms påverka tillgängligheten och framkomligheten på det övergripande
vägnätet. År 2040 bedöms väg 55 ha knappt 8 000 fordon/dygn men om Norra staden byggs ut enligt
de kommunala planerna förväntas flödet uppgå till ca 17-18 000 fordon/dygn söder om trafikplats
Eldsund och 9-10 000 norr om trafikplatsen.
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Figur 12 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Delsträckans vägbredd varierar från trafikplats Lunda med 6,5 – 9,5 m bredd till mitt emellan
trafikplatserna 9,6 – 13,5 m för att efter trafikplats St. Eskils källa tillbaka till 6,6 – 9,5 m. Även
hastigheten varierar från 80 km/tim till 100 km/tim efter trafikplats Lunda för att återgå till 80
km/tim efter trafikplats St. Eskils källa. Årsdygnstrafiken för delsträckan beräknas till totalt 4 000 – 8
000 fordon, där tung trafik står för 400 – 800 fordon mellan trafikplatserna för att efter trafikplats St.
Eskils källa öka till 800 – 1200 tungtrafik.
För gång- och cykeltrafik finns en planskild passage norr om trafikplats St. Eskils källa vid Adolfslund.
Det finns en gång- och cykelanslutning som löper parallellt med St. Eskils källa/påfarten norrut på
55:an ner till Eskilstunavägen. Men också ner mot 55:an mot Vansö, för att nå busshållplats
Vansövägen. Det är ett kort gång- och cykelfält längs som särskiljs från körbanan med hjälp av
vägmålning. Ytterligare en passage för gång och cykel finns belägen i plan över påfarten från
cirkulationsplatsen Eskilstunavägen/Västerportsleden norrut på väg 55. I övrigt saknas
sammanhängande kopplingar och goda anslutningar till lokala mål.
På själva väg 55 finns det bara en busshållplats på väg 55, som ligger strax väster om trafikplats St
Eskils källa. Det finns dock fler busshållplatser som ligger i direkt anslutning till väg 55 och där bussen
trafikerar på väg 55, se figur 12. Antalet påstigande är mindre än en per dag och hållplatsen har en
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utformning som inte ger god standard med hänsyn till hastigheten på vägen. Den låga standarden på
av- och påfarter ger också låg framkomlighet för kollektivtrafiken.
Det låga antalet hållplatser beror på att det idag inte finns bebyggelse nära väg 55, men med anledning
av utvecklingen av Norra staden så kommer behovet av flera hållplatslägen att öka i framtiden för att
ge god tillgänglighet. Det finns idag inga större kapacitetsproblem men med anledning av Norra
stadens utveckling kommer den lokala trafiken på väg 55 att öka.
Trafiksäkerhetsklassen är god efter trafikplats Lunda men återgår till låg trafiksäkerhetsklass mellan
trafikplatserna Lunda och St. Eskils källa och fram till Skedinge. Vägräcken finns vid enstaka punkter
främst efter trafikplats Lunda.
Korsningen väg 55/väg 900 är klassad som en korsning med hög risk för olyckor beroende på
utformning och trafikflöden. Trafikplats S.t Eskils källa har en gammal utformning från när väg 900
var E20. Trafikplatsen bör därför göras om så att väg 55 får en prioriterad vägsträckning och väg 900
ansluter mot väg 55.
Trafiksäkerhet
Figur 13 nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 – 2018. Olyckorna
är relativt jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 33 stycken på en cirka 6
kilometer lång vägsträcka, som ger ett genomsnitt på drygt 5 olyckor/km. Olyckorna är relativt jämnt
fördelade under 10-årsperioden och de vanligaste olyckstyperna är korsande, upphinnande och
singelolyckor med motorfordon, på en vägsträcka eller vägkorsning. En dödsolycka har inträffat på
denna vägsträcka (korsandeolycka).
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Figur 13 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa: STRADA

Miljö och Hälsa
Landskapsbeskrivning
Landskapet längs vägsträckan trafikplats Lunda och trafikplats S:t Eriks källa är utgörs av ett
skogsdominerat mosaiklandskap. Det är ett relativt slutet landskap i anslutning till tätorten.
Vegetationen utgörs till största delen av blandskog och utblickar saknas i allmänhet. Norr om
trafikplats S:t Eriks källa öppnad landskapet upp sig och vägen sträcker sig genom ett
jordbrukslandskap i förändring. Infrastruktur i form av industri och andra mindre vägar breder ut sig
igenom landskapet och trafiklösningen med mötesfria korsningar tvingar väg 55 att dels att gå på en
högre vägbank samt skära igenom ett parti av berg och morän. Vägen upp till bron och själva bron över
Strängnäsfjärden gör vägen dominant vid detta vägavsnitt.
Kulturmiljö och rekreation
Vägen sträcker sig igenom riksintresset för det rörliga friluftslivet (figur 14) vilket betyder att
Mälarlandskapet har en nationell betydelse med höga värden knutet till friluftsliv, kulturvärden och
turism. Dessa bestämmelser omfattar vatten- och strandområden samt öar med oexploaterade
sammanhängande natur- och kulturlandskap.
Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 23
stycken) inom ett avstånd om 100 meter från väg 55. Cirka 400 meter öster om vägen ligger börjar
riksintresset Strängnäs (D:18).
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Figur 14 Figuren visar att vägen går genom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vägen passerar även fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar mellan Trafikplats Lunda och Knäppinge. Objekt markerad i turkost är inom 100 meter från väg 55. Källa:
Lantmäteriet och geodatasamverkan.

Natur och miljö
I höjd med trafikplats S:t Erikskälla sträcker sig vägen ca 400 meter längs Tingstuhöjdens
naturreservat. Större delen av Tingstuhöjden omfattas även av Stadsskogen som är ett viktigt
tätortsnära rekreationsområde med bland annat svampmarker och motionsspår utpekat i det
regionala naturvårdsprogrammet för Södermanland som klass III högt naturvärde. Strax söder om
trafikplats S:t Erikskälla finns det ett barrskogsområde som är utpekat som ett objekt med naturvärde.
Norr om bron över Strängnäsfjärden sträcker sig vägen förbi ett skogligt biotopskyddsområde som är
en strand eller svämskog.
Vägen sträcker sig igenom den skogliga värdetrakten ”Mälarens öar och strandskogar med
omgivningar”.
Ca 100 meter väster om trafikplats S:t Eriks källa finns det ett av Länsstyrelsen utpekat potentiellt
förorenat område, riskklass 4 (liten risk). Det är det en fastighet som använts till gjuteriverksamhet.
Vattenmiljö
Väg 55 sträcker sig över Strängnäsfjärden. Kvalitetskravet på vattenförekomsten (MälarenGisselfjärden - SE659046-156527) är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Den
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ekologiska statusen är dock otillfredsställande och den kemiska utvattenstatusen uppnår ej god kemisk
status då det är problem med övergödning och för höga halter av miljögifterna kvicksilver och
bromerad difenyleter.16
Området omfattas även av miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen och
kvalitetskrav på gynnsamt tillstånd för Ängsö. Detta eftersom Ängsö är ett utpekat Natura 2 000område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet.
Mälaren är även utpekad som riksintresse för yrkesfisket.
Klimat
Mellan trafikplats Lunda och trafikplats Sankt Eskils källa finns det områden som markeras som
lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på markens lokala
infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis har god
infiltrationskapacitet, blir vattenmättad.

16

VISS, u.d. Mälaren-Gisselfjärden
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5.2.4.

Delsträcka 4 Knäppinge – Märsön

Sammanfattande problembild
Delsträckan Knäppinge – Märsön brister och problem består av:
-

Brist på gång- och cykelkopplingar och passager

-

Bristande kollektivtrafik utifrån
o Bristande samordnade bytespunkter
o Dålig sikt vid hållplatser
o Låg turtäthet

-

Låg trafiksäkerhet relaterat till
o Dålig sikt, dålig vägstandard i plan och profil
o Mötesseparering saknas
o Sidoområden med fasta hinder
o Vilt

-

Låg framkomlighet
o Sikt
o Långsamtgående fordon

Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
Den aktuella delsträckan är 14 kilometer lång. Bebyggelsen längs denna delsträckan består av Östra
och Västra Märsön i norra delen av delsträckan- Märsön utgörs främst av fritidshusområden med allt
fler permanenta boende, en utveckling som troligtvis kommer att öka i och med att kommunen ska
bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Tillsammans består Märsön av cirka 375
fastigheter. Andra orter är Sanda, Björktorp, Brunnsåker bland andra på Tosterön. Även Aspö har ett
par mindre orter. På ön finns målpunkter i form av frilufts- och rekreationsområden (båt, fiske) såväl
som fornminnen (figur 14). Området ingår i riksintresset Mälaren med avseende på natur- och
kulturmiljövärden. Hornuddens trädgård med restaurang och café vid Björndalsviken drar den del
besökare. Intill väg 55 på Märsön finns ett café söder om Hjulstabron som lockar främst Märsöns
invånare.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

44 (91)

Figur 14 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Trafik, resor, transporter, infrastruktur
Delsträckan utgörs av en vägbredd på 6,6 – 9,5 m och med en hastighet på 80 km/tim förutom på
Märsön där hastigheten begränsas till 70 km/tim. Den totala årsdygnstrafiken beräknas vara 4 000 –
8 000, varav 800 – 1200 fordon är av tyngre slag. Vägräcken finns endast på en mindre del av
stäckan, strax före Märsön samt före Morrarö. Standarden för omkörningssikt och fri sikt i samband
med korsningar är låg på sträckan. Restiderna påverkas av att vägen är smal och vid många partier är
det svårt att göra säkra omkörningar. Bland de faktorer som nedsätter sidoområdets standard finns
fasta föremål inom vägens s.k. säkerhetszon, t.ex. träd och bergsskärningar.
Gång- och cykeltrafikanter saknar sammanhängande kopplingar och goda anslutningar till lokala mål.
Det finns 13 busshållplatser i vardera riktningen. Hållplatserna har en geometrisk utformning som inte
överensstämmer med hastigheten på vägen. Kollektivtrafiken saknar samordnade bytespunkter och
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belastas av dålig sikt i anslutning till busshållplatser, se figur 14. Kollektivtrafiken påverkas också
negativt av låg framkomlighet och tillgänglighet. Antalet påstigande varierar för de olika hållplatserna
mellan 0-2 resenärer per dag.
Vilt förekommer på vägen och viltpassage saknas eller behöver kompletteras.
Trafiksäkerhetsklassen bedöms som låg framtill Skedinge för att därefter lyfta till en mindre god nivå.
I höjd med Aspön har vägen bedömts ha en låg trafiksäkerhetsklass. Detta gäller även för resterande
del av delsträckan förutsom Aspöbron som håller en god trafiksäkerhetsklass. Delsträckan anses heller
inte hålla utpekad standard ur framkomlighetssynpunkt som krävs för såväl gods- som persontrafik.
Trafiksäkerhet
Figur 15 nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 – 2018. Olyckorna
är jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 44 st på en cirka 14 kilometer lång
vägsträcka, som ger ett genomsnitt på drygt 3 olyckor/km. Olyckorna är relativt jämnt fördelade under
10-årsperioden och den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon på en vägsträcka.
Två olyckor med allvarligt skadade har inträffat på denna vägsträcka, varav en singelolycka och ett
parkerat fordon.

Figur 15 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa: STRADA
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Miljö och Hälsa
Landskapskaraktär
Vägen sträcker sig genom ett skogs- och jordbrukslandskap där skogen på de omgivande bergen ramar
in de relativt små insprängda fälten och ger landskapet en viss småskalighet. Vid Aspö och
Björndalsviken öppnar landskapet dock upp sig.
Trots vägsträckningens närhet till Mälaren blir sjön uppenbar först vid Björndalsviken och
Lundboskär och kan förnimmas vid Säbyviken där vägen sträcker sig förbi strandängar.
Bostadsbebyggelsen i vägens direkta närhet är i regel sparsam. Bostadsbebyggelsen är samlad till
mindre byar en bit bort från vägen.
Vägen sträcker sig främst på en låg bank och följer i huvudsak terrängen men går vid ett tillfälle över
Mälaren på en vägbank vid Lundboskär och blir där ett mer tydligt landmärke. Vägen är även delvist
inspräng längs bergskanten mot vattnet vid Björndalsviken men blir då inte lika iögonfallande
eftersom vägen har skogen och berget som fond.
Kulturmiljö och rekreation
Vägen sträcker sig igenom riksintresset för det rörliga friluftslivet och längs vägen finns det även
flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 15 stycken kända lämningar)
inom ett avstånd om 100 meter från vägen.
Natur och miljö
Vägen passerar flera områden som är utpekade i Ängs- och hagsmarksinventeringen. Ett av dessa
områden är även ett Natura-2000 (Säbyviken-Bädarn SE0220354), se figur 16. Området rymmer hög
biodiversitet med rödlistade arter, detta tack vare det välhävdade betet på platsen. Strax norr om
Rosendal, längs Björdalsvikens strand, på vägens västra sida, passeras en nyckelbiotop bestående av
barrskog på hällmark.
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Figur 16 Kända naturvärden längs väg 55. Källa: Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Geodatasamverkan.

Vägen passerar flera områden som är utpekade i Ängs- och hagsmarksinventeringen. Ett av dessa
områden är även ett Natura-2000 (Säbyviken-Bädarn SE0220354). Området rymmer hög
biodiversitet med rödlistade arter, detta tack vare det välhävdade betet på platsen. Strax norr om
Rosendal, längs Björdalsvikens strand, på vägens västra sida, passeras en nyckelbiotop bestående av
barrskog på hällmark. Hela vägsträckan går genom den skogliga värdetrakten ”Mälarens öar och
strandskogar med omgivningar” och vid Edeby passerar vägen en askallé med utpekade värdefulla
träd.
Vattenmiljö
Vägen går vid och över Mälaren, dels vid Björndalsviken som är en del av Tynnelsjöfjärden. Vid bron
över till Märsön, ligger vattenförekomsterna Arnöfjärden och Oxfjärden. På ömsom sida av vägen. De
tre vattenförekomsternas kvalitetskrav är God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus.
Den ekologiska statusen är dock måttlig på grund av övergödning och den kemiska statusen uppnår ej
god status. Detta på grund av problem med miljögifter bland annat härhörande från urban
markanvändning och från transport och infrastruktur. Mälaren är utpekad som riksintresse för
yrkesfisket.
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Klimat
Strax norr om Knäppinge, vid Lugnet och ca 1,5 kilometer norr om Lugnet, finns det områden som
markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på
markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis
har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad, Vid Björndalen, Norrsta, bron över till Märsön
(gränsen mellan Uppsala län och Södermanlands län) ligger vägen under länsstyrelsens
rekommenderade lägsta grundläggningsnivå (+ 2,7 meter över havet) för viktiga samhällsfunktioner.
Delsträcka 5 Märsön – Fyrkanten
Sammanfattande problembild
Delsträckan Märsön – Fyrkanten brister och problem består av:
-

Brist på gång- och cykelkopplingar

-

Bristande kollektivtrafik utifrån
o Avsaknad av pendlarparkering
o Låg medelhastighet
o Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet vid och till hållplatser
o Låg turtäthet

-

Låg trafiksäkerhet relaterat till
o Korsningar med låg standard (framför allt sikt)
o Smal vägsektion och sidoområden med varierad standard
o Bristfällig standard i profil
o Få lämpliga omkörningssträckor

-

Låg framkomlighet
o Svårt att göra säkra omkörningar
o Långsamtgående fordon
o Sikt
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Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
Den aktuella delsträckan är nio kilometer lång. Bebyggelsen består av främst Enköpings-Näs, Haga
och Svinnegarn. Haga har under de senaste åren haft en stark befolkningsutveckling till följd av
exploateringar kring Haga strand och Haga äng. Haga omfattas av den fördjupade översiktsplanen för
Enköpings stad (2018). Inga nya bebyggelseområden pekas ut i den fördjupade översiktsplanen.
Däremot pågår en planprocess för ytterligare exploatering vid Ekudden. Kollektivtrafiken har en tät
trafikering norrut mot Enköping såväl som söderut mot Strängnäs. Enligt kommunens översiktsplan
ska ny bebyggelse främst lokaliseras i anslutning till starka kollektivtrafikstråk. Viktiga målpunkter
längs vägen är kyrkorna i Svinnegarn och Enköpings-Näs liksom Svinnegarns källa samt Strand
badplats vid Svinnegarn. Strövområden finns vid naturreservaten Hjulsta ekhagar. Haga slott, söder
om Enköping, är en konferensanläggningmed infart från väg 55. Ett café och matställe finns intill
vägen vid Enköpings-Näs. Friluftsliv som består av camping och fiske ingår i riksintresset Mälaren.

Figur 17 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Trafik, resor, transporter, infrastruktur
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Delsträckans vägbredd håller 6,6 – 9,5 m bredd med en hastighet på 90 km/tim förutom vid ett par
kortare sträckor där hastighet (vid längre kurvor) går ner till 70 km/tim samt Hjulstabron där
hastighetsbegränsningen ligger på 50 km/tim. Under 2020 avser Trafikverket att sänka hastigheten
till 80 km/tim utmed de vägavsnitt som är skyltade 90 km/tim. Vägräcken finns endast vid enstaka
punkter, främst intill korsningar på norra delen av delsträckan. Årsdygnstrafiken ligger på 4 000 – 8
000 fordon varav 200 – 1200 tunga fordon per dygn.
Standarden för omkörningssikt och fri sikt i samband med korsningar är låg på sträckan mellan
Svinnegarn och Hjulstabron. Anledningen är de horisontala kurvor i kombination med vägkrön som
begränsar sikten. Restiderna påverkas av att vägen är smal och vid många partier (särskild söder om
Svinnegarn) är det svårt att göra säkra omkörningar. Att hamna bakom ett långsamtgående fordon och
inte kunna köra om medför en negativ påverkan på framkomligheten.
Eftersom stora delar av vägen går genom ett åkerlandskap är vägen högre än omgivande mark. Korta
vägavsnitt genom bergskärningar förekommer. Bland de faktorer som nedsätter sidoområdets
standard finns fasta föremål inom vägens s.k. säkerhetszon, t.ex. hus och träd. De flesta korsningarna
med allmänna vägar bedöms uppfylla siktkraven, men resultatet är motsatsen för alla övriga
anslutningar, särskilt dåligt söder om Svinnegarn.
Goda gång- och cykellänkar såväl som passager saknas särskilt mellan Märsön och Enköping. Gångoch cykeltrafik sker därför i blandtrafik. Målpunkterna kan vara busshållplatser, skolor, postlådor eller
andra intressanta mål längs vägen. Den studerade vägsträckan har inte en lämplig standard för
fotgängare och cyklister. Vägrenen är smal och sikten varierande.
Det finns 14 busshållplatser i vardera riktningen. Hållplatserna har en geometrisk utformning som inte
överensstämmer med hastigheten på vägen. Kollektivtrafiken saknar pendlarparkering i anslutning till
Märsön, Enköpings Näs och Svinnegarn. Kollektivtrafiken påverkas också av låg trafiksäkerhet, låg
framkomlighet och dålig tillgänglighet. Se figur 17 för identifierade punkter med begränsad sikt.
Antalet påstigande varierar för de olika hållplatserna mellan 0-3 resenärer per dag. Hållplatserna i
Märsön har alla två till tre påstigande per dag.
Trafiksäkerhetsklassen varierar längs sträckan och är generellt en mindre god. Delar av sträckan som
exempelvis Hjulstabron håller en god klass.

Trafiksäkerhet
Figur 18 nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 – 2018. Olyckorna
är jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 38 st på en cirka nio kilometer lång
vägsträcka, som ger ett genomsnitt på drygt fyra olyckor/km. Olyckorna är relativt jämnt fördelade
under 10-årsperioden och den vanligaste olyckstypen är singelolyckor, upphinnande samt viltolyckor
med motorfordon på en vägsträcka. Fyra dödsolyckor (tre singelolyckor och en mötesolycka) och en
olycka med allvarligt skadad (singelolycka) har inträffat på denna vägsträcka.
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Figur 18 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa:STRADA

Miljö och Hälsa
Landskapskaraktär
På vägen norrut korsar vägen Märsön som till stor del är skogbeklädd med blandskog tillsammans
med enstaka bebyggelse längs med vägen. Vägen går i huvudsak på en låg bank men passerar på delar
av sträckan ett antal mindre bergskärningar men följer i regel landskapets formationer till det att
vägen går över Hjulstabron där Mälaren blir det dominerande intrycket från vägen. Vägsträckningen
är ett distinkt landmärke i omgivningen.
När vägen åter når land sträcker sig den genom ett mosaiklandskap av skog samt områden med öppna
fält och hagar. Enstaka små bebyggelseenheter finns i direkt anslutning till vägen, i övrigt består
bostadsbebyggelsen främst av mindre gårdar på moränkullar en bit bort från vägen där den
mellanliggande åkermarken är uppodlad.
Precis innan vägen når Svinnegarn öppnar landskapet upp sig i en flack dalgång där jordbruksmarken
breder ut sig innan den letar upp sig på en höjd tillsammans med Svinnegarns kyrka. Den låga vita
kyrkan markerar byns kontinuitet och fungerar som en mötesplats. Norr om Svinnegarn samhälle
öppnar landskapet åter upp sig till öster och Mälaren och dess strandängar dominerar landskapet.
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Kulturmiljö och rekreation
Vägen går igenom områden som både är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården och det
rörliga friluftslivet. Vidare berörs området även av Länsstyrelsen i Uppsala läns utpekade område,
odlingslandskapets bevarande (Svinnegarn) och regional kulturmiljövård. Det finns även ett större
antal utpekade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 32 stycken) inom ett
avstånd om 100 meter från vägen.
Natur och miljö
Nordväst om Mäsarön ligger Tedarön som är klassat som naturreservat och skyddat enligt Art- och
habitatdirektivet. Vid Hjulstafjärden norra strand korsar vägen ett område som är utpekat inom ängsoch hagmarksinventeringen, Naturvårdsprogrammet och inom Art- och habitatdirektivet (Hjulsta
säteri). Dess främsta kvalitet är främst kopplat till äldre ekar vilka många även är utpekade som
värdefulla träd. Området är också klassat som naturreservat (Hjulsta ekhagar). Vägen passerar
ytterligare ett område utpekar inom ängs- och hagmarksinventeringen vid Enköpings-Näs.
Vid Huseby passerar vägen återigen ett område utpekat område i Naturvårdsprogrammet (Hag- och
vilparkbrynet kring Huseby säteri).
Vattenmiljö
Vid Hjulstabron passeras vägen Oxfjärden vars kvalitetskrav är God ekologisk status 2027 och God
kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomsten omfattas även av krav enligt dricksvattenföreskrifterna och
fisk- och musselvattenförordningen samt kvalitetskrav på gynnsamt tillstånd för Ängsö. Urban
markvändning och transport och infrastruktur bedöms ge upphov till betydande påverkan på
vattenförekomsten.
Vid Svinnegrad passerar vägen vattendraget Ingeborgsbäcken.
Mälaren är utpekad som riksintresse för yrkesfisket.
Klimat
Strax norr om Knäppinge, vid Lugnet och ca 1,5 kilometer norr om Lugnet, finns det områden som
markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på
markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis
har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad.
Vid Björndalen, Norrsta, bron över till Märsön (gränsen mellan Uppsala län och Södermanlands län)
ligger vägen under länsstyrelsens rekommenderade lägsta grundläggningsnivå (+ 2,7 meter över
havet) för viktiga samhällsfunktioner.
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5.2.5.

Delsträcka 6 Fyrkanten – Enköping

Sammanfattande problembild
Delsträckan Fyrkanten – Trafikplats Enögla (Enköping) brister och problem består av:
-

Brist på säkra gång- och cykelkopplingar

-

Bristande kollektivtrafik utifrån
o Avsaknad av pendlarparkering
o Låg framkomlighet, långsamtgående fordon
o Låg tillgänglighet

-

Låg trafiksäkerhet relaterat till
o Bristfällig korsningsutformning
o Höga hastigheter
o Mötesseparering saknas

-

Miljöaspekter (buller)

Bebyggelse, målpunkter, verksamheter
Den aktuella delsträckan är fyra kilometer lång. På den sista delsträckan består den tätaste
bebyggelsen av Enköpings tätort med cirka 24 500 invånare. Kommunen är belägen i en expansiv
region, med stark befolkningstillväxt. Det är heller inte ovanligt att nyinflyttade i kommunen väljer att
bosätta sig på landsbygden för att sedan pendla till annan arbetsort. Målpunkter för delsträckan anses
vara, för tätorter sedvanliga sådana som handel, resecentrum/tågstation samt bytespunkter. Norr om
centrala Enköping, mellan stationen och E18, ligger även ett industri-/handelsområde, se figur 19.
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Figur 19 Översikt av studerad delsträcka. Källa: Bakgrundskarta Lantmäteriet, 2016.

Trafik, resor, transporter, infrastruktur
Enköping är en av de större tätorterna på hela sträckan och det sker dagligen drygt 13 500
pendlingsresor, varav 8 600 är för utpendling och 4 900 är inpendling. Mälarbanan tillgängliggör
Stockholm, Västerås, Örebro vilket medför en betydande arbetspendling med tåg men även
busstrafiken är viktig för arbetspendlingen. Väg 55 är ett särskilt viktigt kollektivtrafiksstråk för de
som bor på landsbygden och busstrafiken har hög turtäthet mot Uppsala såväl som mot Strängnäs17.
Delsträckans vägbredd växlar från 6,6 - 9,5 m (korsningen väg 55/ väg 515), till 3,6 - 6,5 m fram till
efter trafikplats Enögla. Sträckan närmast trafikplats Enögla är mötesfri. Hastighetsgränsen är
90km/tim fram till korsningen väg 55/väg 508 för att därefter sänkas till 70 km/tim fram till
korsningen väg 55/väg 515. Mellan denna korsning och strax norr om cirkulationsplatsen är
hastighetsgränsen 50 km/tim och ökar till 80 km/tim innan trafikplats Enögla. Under 2021 avser
Trafikverket att sänka hastigheten till 80 km/tim utmed de vägavsnitt som är skyltade 90 km/tim.
17

Enköpings kommun, 2014, Översiktsplan 2030
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Årsdygnstrafiken är totalt 4 000 – 8 000 fordon där andelen tung trafik går från 800 – 1200 fordon
till 400 – 800 mellan korsningen väg 55/väg 515 och trafikplats Enögla.
Korsningen väg 515/väg 55 har samma utformning som då väg 515 var E18, vilket innebär att väg 515
är prioriterad i korsningen och väg 55 har väjningsplikt mot väg 515 trots att de stora trafikflödena går
längs med väg 55.
För gång- och cykeltrafiken finns en kort separerad länk intill korsningen väg 55/väg 515. Passager i
plan finns i anslutning till korsningen, såväl över södra som östra benet. Vid det södra benet saknas en
refug att stanna vid i mitten av vägen samt att oskyddade trafikanter vid det östra benet måste ta sig
över dubbla körfält.
Norr om cirkulationsplatsen väg 55/Doktor Westlunds gata finns två planskilda passager för gång och
cykel. En underfart såväl som en överfart vilka kopplar ihop gång- och cykelbanorna på östra
respektive västra sidan om väg 55. Cykelbanan på 55:ans västra sida löper vidare norrut och passerar
planskilt över E1818.
Det finns tre busshållplatser i vardera riktningen. Hållplatserna har en geometrisk utformning som
inte överensstämmer med hastigheten på vägen. Kollektivtrafiken påverkas också av låg trafiksäkerhet,
framkomlighet och tillgänglighet. Antalet påstigande varierar för de olika hållplatserna mellan 0-1
resenärer per dag.
Trafiksäkerhetsklass bedöms som låg fram till korsningen väg 55/väg 508 för att därefter öka stegvis
till god respektive mycket god resterande delen av delsträckan.
Trafiksäkerhet
Figur 20 nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008 – 2018. Olyckorna
är jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 36 st på en cirka fyra kilometer lång
vägsträcka, som ger ett genomsnitt på 9 olyckor/km. Detta är ett högt genomsnittsvärde men inga av
dessa olyckor är allvarligt skadade eller döda. Ett stort antal var lindriga upphinnandeolyckor i
cirkulationsplatsen. Olyckorna är också relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden och den
vanligaste olyckstypen är singel- och upphinnandeolyckor med motorfordon på en vägsträcka eller
vägkorsning.

18
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Figur 20 Förteckning över olyckor, typer, lägen och grad. Källa: STRADA

Miljö och Hälsa
Landskapskaraktär
Väg 55 går genom ett öppet kulturlandskap som bryts av några mindre skogsdungar. Bebyggelsen
ligger på moränkullar en bit bort från vägen och den mellanliggande åkermarken är uppodlad. Två
allékantade vägar som ansluter mot väg 55 syns väl i landskapet.
Vägen går på låg bank och är anpassad till landskapets formationer och utgör i dagsläget ingen stor
visuell barriär.
Kulturmiljö och rekreation
Vägen går igenom områden som både är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården och det
rörliga friluftslivet. Vidare berörs området även av Länsstyrelsen i Uppsala läns utpekade områden,
odlingslandskapets bevarande (Svinnegarn) och regional kulturmiljövård.Natur och miljö
Strax norr om Fyrkanten, passerar väg 55 korsningen till Haga. Vid korsningen börjar allén som går
längs med vägen upp till Haga. Allén är biotopskyddad.
Vattenmiljö
Väg 55 sträcker sig över en grundvattenförekomst Enköpingsåsen (SE661435-157191) vars
kvalitetskrav är god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Grundvattenförekomsten
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omfattas även av krav enligt dricksvattenföreskrifterna.19 Det kommunala dricksvattnet i Enköpings
tas bland annat upp från Enköpingsåsen vid Munksundet.20
I nuläget har grundvattenförekomsten otillfredsställande kemisk status medan den kvantitativa
statusen är god. Den kvantitativa statusen anger om vattenuttagen är i balans med
grundvattenbildningen.
Den kemiska statusen är dålig på grund av för höga halter av miljögifter samt påverkan av klorid från
transport och infrastruktur.21
En del av åsen är utpekad som ett vattenskyddsområde, se figur 21.
Strax söder om cirkulationsplatsen in till Enköpings sträcker sig väg 55 över Enköpingsån.

Figur 21 Figuren visar väg 55 och vattenskyddsområdet. Källa: Naturvårdsverket.

Buller
Vid Munksundet ligger ett antal fastigheter nära väg 55, där bulleråtgärder har genomförts på en av
dessa fastigheter. Övriga fastigheter har bullervärden på cirka 55-60 dBA ekvivalent nivå vid fasad.

5.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet
5.3.1.

Godstransporter

Riksväg 55 är idag en viktig länk för näringslivet och arbetsmarknaderna i Sörmland och Uppsala län,
men vägen är också viktig som ett nord/sydligt transportstråk som sträcker sig från Norrköping till
Uppsala. I både Länstransportplanen för Södermanlands och Uppsala län har Riksväg 55 identifierats
som ett funktionellt stråk för näringslivets transporter. Storstockholmsområdet är en viktig

19
20
21

VISS, u.d. Enköpingsåsen
Enköpings kommun, u.d. Dricksvattnet i Enköping
VISS, u.d. Enköpingsåsen
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arbetsmarknad och Arlanda en viktig port mot omvärlden. E20 och E18 är starka och snabba
kommunikationsstråk in mot dessa mål och riksväg 55 utgör en koppling mellan dessa europavägar.
I ett större perspektiv ser vi även att pågående samhällsutveckling driver på en omstrukturering av
regionens logistikverksamhet. Ytkrävande logistikverksamhet lämnar centralt belägna områden i
Stockholms närhet och flyttar utåt i regionen. Det påverkar även transportmönster och ger väg 55 en
funktion som tvärförbindelse med koppling till logistikpunkter såsom Katrineholm, Kjula, Strängnäs
och Enköping.
För genomgående transporter kan 55:an användas som alternativ till E4 genom Stockholms län. Det
nord-sydliga stråket via 55:an är ca 17 kilometer kortare men på grund av lägre standard tar den ca 25
minuter längre tid att köra. Denna så kallade transittrafik via väg 55 är relativt omfattande och är
också av ett nationellt intresse22.

Figur 22 Viktiga stråk och hamnar för godstransporterna fram till år 2030. Källa: En Bättre Sits Storregional systemanalys (2016)

22

2014, Riksväg 55 – Ett nationellt transportstråk
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5.3.2.

Persontransporter – pendling

Väg 55 är utsedd att ingå i ett funktionellt viktigt och prioriterat vägnät. Sträckan fram till Strängnäs
ingår i kategorin för regionalt viktigt stråk medan sträckan genom Strängnäs och Enköping ingår i
kategorin för nationellt viktigt stråk23. Detta utifrån kopplingar till E20 och E18.
Befolkningen ökar främst inom de kommuner och tätorter som har pendlingsavstånd till Stockholm24.
Detta gäller främst Strängnäs och Enköpings kommun längs studerad sträcka.
Den storregionala systemanalys som gjordes 2016 visar att många inflyttade flyttar till landsbygd om
goda pendlingsmöjligheter finns25. Regionen kan växa i takt med förbättrade transporter och ökade
pendlingsmöjligheter26. Genom att bygga ut kollektivtrafiken kan framtida restidsvinster göras som
bidrar till att hantera befolkningstillväxten. Vidare kan fler invånare få en ökad tillgänglighet till en
lokal och regional arbets- och bostadsmarknad genom att binda samman nodstäder med omlandet27.

Figur 23 Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik. Källa: En bättre sits.

Strängnäs pendling under 2016 uppgick till 10 109 varav inpendling 2568 och utpendling 7541. Den
stora majoriteten av pendlingsresorna görs till andra län28. Längs med väg 55 pendlande cirka 69
personer per dag med busslinje 876 som trafikerar sträckan mellan Strängnäs och Enköping. Enligt

23

NVDB

24

En bättre sits, 2016 , Storregional systemanalys
Enköpings kommun, 2014, Översiktsplan 2030
26
En bättre sits, Storregional systemanalys, 2016
27
Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen 2050,
28
Statistiska Centralbyrån, 2018, Strängnäs kommunfakta
25
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siffror från SCB arbetspendlade drygt 200 personer mellan Strängnäs och Enköping under 2014, se
även kapitel 5.1.
Enköpings pendling under 2018 uppgick till dagligen drygt 13 532 pendlingsresor, varav 8 632 är för
utpendling och 4 900 är inpendling.

6. Alternativa lösningar
I detta kapitel beskrivs förslag på åtgärder som har tagits fram i åtgärdsvalsstudien. Åtgärderna har
fördelats i så kallade åtgärdsspaket, vars kostnader, effekter, konsekvenser och måluppfyllelse
beskrivs.
Den aktuella vägsträckan har en funktion för lokala resor samt regionala och nationella transporter.
För att förstärka vägsträckans funktion och betydelse i det nationella vägnätet och för den regionala
utvecklingen är det nödvändigt att riksväg 55 i hela sin sträckning får en jämn vägstandard, så att
transporterna har en hög kvalitet och god trafiksäkerhet.
Övergripande mål som tagits fram för studien fokuserar på vägsträckans vägstandard och dess
betydelse för regionernas och kommunernas utveckling. Föreslagna åtgärder ska stärka lokal och
regional utveckling, öka trafikanternas framkomlighet och tillgänglighet samt höja trafiksäkerheten.
Slutligen ska åtgärderna ta hänsyn till höga naturvärden och bibehålla goda levnadsvillkor. De
övergrpiande målen har konkretiserats med specifika målsättningar för respektive delsträcka och
fokuserar på gynna kollektivtrafiken, höja säkerheten för oskyddade trafikanter och bidra till lokala
behov, se kapitel 4.4 för mer information.
Utifrån de mål som formulerats för vägprojektet föreslås åtgärder som:
- ger säkrare korsningar
- ger säkra sidoområden, mötesseparering och säkra omkörningar
- ger en bättre vägstandard för god framkomlighet och jämn hastighet
- ger säkra passager för oskyddade trafikanter längs vägen
- medför bättre tillgänglighet för alla trafikantgrupper
- förbättrar standarden och tillgängligheten för kollektivtrafiken
- stärker Strängnäs och Enköpings utveckling
- minskar påverkan på höga naturvärden och minskar konsekvenserna av klimatpåverkan

6.1. Tänkbara åtgärdstyper
Ett antagande i utredningen var att två huvudsakliga inriktningar skulle ligga till grund för
åtgärdsförslagen:


Målhastighet 80 km/tim som innebär trimning av befintlig väg.



Målhastighet 100 km/tim som innebär ombyggnad till mötesfri landsväg.

Förslag på tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen har tagits fram på dialogmöten med
arbetsgruppen och presenteras i sin helhet i bilaga 2. Åtgärdsförslagen har utvärderats grovt med
avseende på bedömda effekter och konsekvenser samt kostnad och genomförbarhet. De åtgärder som
går vidare till att paketeras i större åtgärdspaket redovisas nedan. I bilaga 2 redovisas även de åtgärder
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som har sorterats bort i ett första skede eller valts bort eftersom de inte bidrar till åtgärdsvalsstudiens
mål i tillräcklig utsträckning. En kort motivering ges till varför arbetsgruppen valt att inte gå vidare
med respektive åtgärd.
En målsättning för utredningen var att hälften av åtgärderna i närheten av Strängnäs och Enköpings
tätorter ska vara steg 1- och 2-åtgärder. Dessa har tagits fram vid särskilda möten med Enköpings och
Strängnäs kommun.

6.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
De förutsättningar som arbetsgruppen arbetat med utgångspunkt i har resulterat i två huvudsakliga
åtgärdspaket; ett med 80 km/tim som målhastighet och ett med 100 km/tim som målhastighet. De
steg 1- och 2-åtgärder som tagit fram redovisas som egna åtgärdspaket och kan även kombineras med
de två huvudsakliga åtgärdspaketen.
De principiella åtgärdstyper som har studerats för respektive 80 km/tim och med 100 km/tim som
målhastighet redovisas kortfattat nedan. För detaljutforming av fysiska åtgärder hänvisas läsaren till
regelverket för Vägars och gators utformning (VGU) och till regionernas riktlinjer för kollektivtrafik.

6.2.1.

Åtgärdstyper för målhastighet 80 km/tim

För åtgärdspaketet med målstandard 80 km/tim är utgångspunkten att de åtgärder som föreslås kan
genomföras inom en rimlig framtid och till en rimlig kostnad. Åtgärderna kan också ses som ett första
steg mot målstandarden 100 km/tim.
Busshållplatser
Busshållplatserna föreslås få en ökad standard med fickhållplats där hållplatserna
tillgänglighetsanpassas och får en gångbana till närmaste korsning samt en ordnad gångpassage över
väg 55. Hållplatser med mycket lågt resande får dock en enklare standard med endast fickhållplats och
väntyta (enkel plattform eller helt utan plattform).
Pendlarparkering/bytespunkt vid busshållplats
Det finns idag ett antal platser längs väg 55 som har spontana pendlarparkeringar vid strategiska
busshållplatser. Dessa föreslås få en mer genomtänkt utformning och en högre standard för att locka
fler att åka buss. Typlösning för en pendlarparkering längs väg 55 är en utformning med ca 10 bilar och
en cykelparkering för 20 cyklar. En anslutande gång- och cykelväg från pendlarparkering till hållplats
samt en säker gång- och cykelpassage över vägen ingår i utformningen av en pendlarparkering, enligt
krav från Region Uppsala och Region Sörmland.
Rensning av sidoområden från fasta hinder
Åtgärden omfattar att säkerhetszonen (7-8 meter från vägkant) rensas från fasta hinder som berg,
träd, trummor m m. Marklösen bedöms endast bli aktuellt om vi behöver spränga bort berg
Breddning av vägen till 9 meter
Dagens väg 55 uppfyller inte målstandarden på 9 meter för en 80-väg, utan vägen behöver breddas 1-2
meter för att nå en målstandard på 9 meter. En bredd på 9 meter ger också en bred vägren som
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möjliggör cykling längs med vägen, där en vägrensseparering bör vara en vägren på minst 1,5 meter
enligt VGU.
Omkörningssträckor/P-ficka för långsamtgående fordon
Om mindre än 15 procent av en delsträcka består av raksträckor med möjlig omkörning bör en åtgärd
som underlättar omkörning av långsamtgående fordon genomföras. Åtgärden kan t ex vara fler pfickor eller breddning med ytterligare ett körfält på en längre sträcka.
Korsningar med låg standard som föreslås byggas om
Korsningar som har relativt mycket trafik och samtidigt har låg standard med dåliga siktförhållanden
föreslås byggas om, som regel med ett vänstersvängkörfält.
Det finns också behov av att förbättra på- och avfarterna vid två mindre trafikplatser i anslutning till
Strängnäs tätort. Trafikplatserna Eldsund och Knäppinge saknar idag egna körfält vid påfarterna på
väg 55.
Anslutningar mot väg 55 stängs av
De anslutningar som har låga trafikflöden och dåliga siktförhållanden och som samtidigt kan välja
alternativa vägar för att nå väg 55, föreslås stängas för att minska olycksriskerna vid svängande fordon.
Viltstängsel och viltpassager
Längs de delsträckor där trafikflödet är större än 4 000 fordon/dygn, föreslås att viltstängsel sätts upp
på båda sidor om vägen. Viltpassager behöver byggas då viltstängsel sätts upp.
Ombyggnad korsningen väg 55 och väg 515 (gamla E18)
Denna korsning har en utformning som är densamma som när dagens väg 515 var E18, vilket innebär
att väg 55 har väjningsplikt mot väg 515. För att prioritera framkomligheten för väg 55 föreslås att
korsningen byggs om så att istället väg 515 har väjningsplikt mot väg 55.
Bulleråtgärder
För de åtgärder som föreslås i 80-paketet kan det bli aktuellt med åtgärder som eventuellt kan komma
att betraktas som väsentlig ombyggnad, vilket innebär att bulleråtgärder behöver vidtas. Den
bedömning som gjorts i detta skede är dock att bulleråtgärder inte är nödvändiga för 80-paketet. Den
fortsatta processen får avgöra om de åtgärder som föreslås vid ett eventuellt genomförande av 80paketet, kan betraktas som väsentlig ombyggnad med krav på bulleråtgärder som följd.

6.2.2.

Åtgärdstyper för målhastighet 100 km/tim

Åtgärdspaketet med målstandard 100 km/tim innebär att hela vägsträckan byggs om till mötesfri väg,
så kallad 2+1-väg. Detta är den långsiktiga målstandarden för hela väg 55.
Mötesfri väg
På en mötesfri väg ska motriktad trafik separeras med räcke. Vägen kan utformas som mötesfri
landsväg eller motortrafikled. En mötesfri väg ska utformas med omväxlande ett och två körfält. Den
ena ytterligheten är långt mellan omkörningsmöjligheterna och den andra ytterligheten två körfält
kontinuerligt. Andelen omkörningsbar längd är normalt mellan 15 och 40 %. Motiv för att ha mer
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omkörningsmöjlighet är framkomlighet och bättre driftmöjligheter. En omkörningssträcka ska vara
minst 900 m lång.
Gång- och cykelväg, gång- och cykeltunnel
Vid utbyggnad av väg 55 till mötesfri väg så föreslås att ett cykelstråk ordnas längs med en stor del av
den aktuella vägsträckan, från Enköping och söderut ner till Merlänna söder om Strängnäs.
I anslutning till alla pendlarparkeringar föreslås en planskild korsning för gående och cyklister.
Busshållplatser
På mötesfri landsväg (räckesförsedd eller bred mittremsa) ska normalt fickhållplats användas, dock
kan även avskild hållplats användas i vissa fall. Vid fickhållplats på mötesfri landsväg ska möjlighet för
gående finnas att korsa vägen i två steg via spärrområde. När mer än 10 bussar per dygn stannar vid
hållplatsen ska accelerationsfält alltid anläggas. Hållplatsutförande med enkel plattform eller helt utan
plattform kan övervägas där antalet resande är mycket litet.
Pendlarparkering/bytespunkt vid busshållplats
Samma som för målstandard 80 km/tim
Ombyggnad för att förhindra översvämning
Några vägsträckor på väg 55 förekommer risk för översvämning där vägen ligger i låglänt terrräng nära
ett vattendrag. Åtgärden innebär en höjning av vägkroppen, nya trummor och eventuell avledning av
vattendraget.
Ombyggnad av byggnadsverk
På vägsträckan förekommer ett antal brokonstruktioner som behöver byggas om vid breddning till
mötesfri väg. För att mimimera behovet av ombyggnad av brokonstruktioner så kan den mötesfria
vägen vara en 1+1-väg på en kortare sträcka i anslutning till bron.
Bulleråtgärder
Ett antal fastigheter längs med väg 55 har bullernivåer vid husfasaden som ligger över 55 dBA, vilket
innebär att bulleråtgärder behöver vidtas när vägen byggs om till mötesfri väg (klassas som väsentlig
ombyggnad).
Ombyggnad av korsningar och samordning av anslutningar mot väg 55
I samband med utbyggnaden av mötesfri väg kommer flera väganslutningar att stängas och dessa
behöver samordnas i ett antal färre korsningspunkter. Dessa korsningar behöver byggas om, som regel
med ett vänstersvängkörfält.
Viltstängsel och viltpassager
Samma som för målstandard 80 km/tim
Ombyggnad korsningen väg 55 och väg 515 (gamla E18)
Samma som för målstandard 80 km/tim
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Förbifart Svinnegarn
Idag går väg 55 genom byn Svinnegarn med bebyggelse nära vägen och har farliga korsningar och
dåliga siktförhållanden. Området intill vägen är känsligt ur olika synpunkter, det ligger till exempel
inom riksintresset för kulturmiljövården samt är delvis klassat som ekologiskt känsligt. Med hänsyn
till detta och för att öka framkomligheten, finns förslag på en helt ny vägsträckning utanför byn. Vid
nybyggnation av vägen så utformas den som en 2+1-väg för hastighetsnivån 100 km/tim samt med en
parallell gång- och cykelväg. I ombyggnaden ingår även en ny busshållplats med anslutande gång- och
cykelväg och en planskild gång- och cykeltunnel.

6.2.3.

Åtgärdstyper för steg 1 och steg 2-åtgärder

I denna åtgärdsvalsstudie är en viktig målsättning att hälften av åtgärderna kring Strängnäs och
Enköpings tätorter bör vara steg 1- och 2-åtgärder. Förslagen på möjliga åtgärder togs fram i dialog
med kommunerna och dessa presenteras nedan. För steg 1- och 2-åtgärderna har det inte gjorts några
kostnadskalkyler och inte heller någon samlad effektbedömning, då det är svårt att bedöma kostnader
och effekter av dessa åtgärder innan de har blivit mer konkreta. Ansvaret för att arbeta vidare med de
föreslagna steg 1- och 2-åtgärderna ligger som regel på regionerna och kommunerna och får hanteras
parallellt med ombyggnaden av väg 55. I den fortsatta processen när beslut tagits om mer konkreta
steg 1- och 2-åtgärder så kan även kostnader och samhällsnyttan uppskattas.
Nedan föreslås tre inriktningar eller paket med möjliga åtgärder som syftar till att styra om resandet
till hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik alternativt att resor inte behöver göras alls. I
andra hand kan hållbart resande även innefatta en effektivare bilanvändning, exempelvis genom
bilpool och samåkning, samt resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon.
Paket för kollektivtrafik och kombinationsresor
Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Det är stommen i systemet som
gör det möjligt för miljontals personer i Sverige att ta sig till skolan och arbetet varje dag. Men för att
öka attraktiviteten för kollektivtrafik måste systemet planeras utifrån ett hela-resan-perspektiv. Det
innebär att hela resan måste fungera på ett smidigt sätt från dörr till dörr. Det gäller inte minst i
stråket Björndammen-Strängnäs-Enköping där avstånden ofta är långa.
Ökad turtäthet på linje 876 Enköping – Strängnäs
En förbättad kollektivtrafik mellan Strängnäs och Enköping är en viktig målsättningen inom 4
Mälarstäder-samarbetet. Denna åtgärd bör föregås av en trafikeringsutredning som i detalj ser över
omfattningen på utbudsökningen och eventuell förändring av linjedragning i anslutning till Enköpings
och Strängnäs tätorter. Trafikutredningen säkerställer att eventuell förändring ligger i linje med
Region Uppsalas trafikförsörjningsprogram och andra styrande dokument såsom strategi för
regionbusstrafik. Möjigheten att införa expressturer i högtrafik bör utredas närmare, där ett tydligt
koncept och en genomtänkt marknadsföring kan bidra till ett attraktivt alternativ till att arbetspendla
med bil. Målet bör vara att skapa en effektiv och snabb busstrafik. Utredningen kan även komma att
föreslå fysiska åtgärder.
En trafikutredning bör även studera kollektivtrafik mellan Strängnäs och Malmköping.
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Kombinationsresor cykel/kollektivtrafik
Restiden är ofta avgörande för valet av färdmedel. Ett bra sätt att öka kollektivtrafikens
konkurrenskraft är därför att minska restiden för den första och sista kilometern till och från stationen
som ofta står för en stor del av den totala restiden. Med cykeln som komplement till kollektivtrafik
finns goda möjligheter att minska restiden till och från stationen, men då krävs bra cykelinfrastruktur
och möjlighet till smidiga byten. En viktig del i kombinationsresandet är att anlägga attraktiva och
säkra cykelparkeringsplatser i anslutning till stationen/hållplatsen. Ett annat sätt är att tillåta cyklar
ombord på kollektivtrafiken. Då finns möjlighet för resenärerna att använda cykeln både till och från
hållplatsen i båda ändar av kollektivtrafikresan.
Potentialstudie för kombinationsresor
En potentialstudie visar vilken potential det finns för olika färdmedel inom ett område. Det innebär att
invånarna analyseras utifrån deras färdväg från bostaden till arbetet. I potentialstudien undersöks
vilka möjligheter som finns för invånarna att resa till arbetet med olika färdmedel och hur lång tid det
tar. Exempelvis hur många som kan cykla till arbetet inom 30 minuter. Eller hur många som skulle
vinna tid på att kombinera cykel och kollektivtrafik. Potentialstudien visar även vilken färdväg och
vilket färdsätt som är det snabbaste för varje enskild individ. Därmed är det möjligt att se vilken
överflyttningspotential som finns mellan olika färdmedel.
Mobilitet som service (MaaS)
Mobilitet som service (eng. mobility as a service) är ett samlingsnamn för delade mobilitetstjänster.
Det innebär att användarna erbjuds ett brett spektrum av tjänster som samlas på en gemensam
plattform, exempelvis en mobilapp. Exempel på transportlösningar som kan ingå i tjänsten är
kollektivtrafik, bilpool, elsparkcyklar, taxiresor och smarta system för samåkning. Gemensamt för
transportlösningarna är att de utgör ett alternativ till privatbilen. Syftet med tjänsten är således att
underlätta för ett liv utan bil genom att möjliggöra för flera olika alternativ beroende på den enskilde
resenärens behov och önskemål.
Prova-på-kort
Resvanor är ofta kopplade till fasta rutiner och beteenden. För att bryta en resvana krävs därför ofta
att resenären får en direkt uppmuntran och incitament att ompröva sitt beteende. Annars finns en risk
att vanan består år efter år, oavsett om det är det mest effektiva eller gynnsamma sättet att resa på.
Syftet med prova-på-kort är att ge resenärerna ett ekonomiskt incitament att testa nya resmönster. Det
innebär att tidigare vanebilister får möjlighet att resa gratis i kollektivtrafiken under en försöksperiod.
Åtgärden kan genomföras i mindre omfattning på en arbetsplats där företaget står för initiativet, eller i
större skala där en region eller kommun står för kostnaden och där kampanjen vänder sig till en större
grupp deltagare.
Cykelpaket
Standard för regional och lokal cykelvägvisning
Cykelvägvisning är viktigt för att cyklister ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det huvudsakliga
syftet med cykelvägvisningen är att visa vägen och avstånd till viktiga målpunkter, men vägvisningen
är även en tydlig markering att det finns kontinuerliga cykelstråk som är högt prioriterade.
Cykelvägvisning är därför viktigt för att marknadsföra cykling samtidigt som det ger stöd för både nya
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och befintliga cyklister. I många kommuner och regioner saknas en sammanhängande skyltning av
cykelstråk. Det innebär att det är svårt för cyklisterna att orientera sig i cykelvägnätet. Utmaningen är
allra störst för cykelstråk som går mellan flera kommuner. För att underlätta för cyklister krävs en
enhetlig skyltning som är gemensam för hela regionen och som visar vägen både till lokala och
regionala målpunkter. Detta är särskilt viktigt i 80-paketet utmed cykelstråk som har en begränsad
orienterbarhet och löper i både separerad och blandad trafik.
Bra cykelvägvisning hjälper de som redan cyklar, besökare och nya cyklister att orientera sig i
cykelvägnätet. Cykelvägvisning är även ett bra sätt att marknadsföra cykling och på så vis attrahera
nya cyklister. Skyltningen gör cykelnätet orienterbart och möjliggör att resa utan karta, dessutom
indikerar bra skyltning att Kommunerna och Regionerna satsar på cykel som färdmedel.
Standard för regionala och lokala cykelstråk
Tidsåtgång är en faktor som ofta står högt upp på listan vid utvärdering av olika färdmedel. Restiden
för cyklister påverkas av många faktorer där standarden på infrastrukturen är en viktig del. Gena,
säkra och trygga cykelbanor som tar cyklisten från start till mål på snabbast möjliga sätt är en
förutsättning för att göra cykeln till ett attraktivt alternativ. Det gäller särskilt för mellankommunala
cykelresor över större avstånd. För att uppnå ett regionalt cykelvägnät med cykelstråk som binder
samman flera kommuner krävs gemensamma insatser från flera väghållare. Här har de två regionerna
en viktig funktion som koordinator och samordnare.
Region Uppsala arbetar efter antagna utformningsprinciper för gång- och cykelvägar samt
cykelparkeringar men för en tryggare, säkrare och mer orienterbar cykelinfrastruktur längs väg 55 bör
infrastrukturen vara så sömlös som möjlig oavsett väghållare.
Regionala stråkstudier
Om åtgärdsvalsstudien inte anses ge tillräckligt underlag för utbyggnad av cykelinfrastruktur kan
stråkstudier vara ett effektivt sätt att påskynda utbyggnaden av cykelstråk. Det är särskilt viktigt när
det kommer till regionala stråk som går mellan flera kommuner, eftersom det annars finns en risk att
ingen tar på sig ansvaret för utbyggnaden. Stråkstudier innebär att regionala aktörer, exempelvis
Region Sörmland, tar initiativ till arbetet som sedan genomförs i nära samarbete med väghållarna för
cykelstråk. Därmed finns möjlighet att påskynda processen med planhandlingar för projektering och
utbyggnad. Det ger också möjlighet till bättre samverkan och enighet vad gäller utformning och
standard.
Hälsotrampare
Hälsotrampare är en kampanj som syftar till att få fler att upptäcka fördelarna med att cykla. Syftet
med kampanjen är att uppmuntra vanebilister att börja cykla genom att informera om hälsovinsterna
som följer med cykling. Åtgärden innebär vanligtvis att vanebilister med korta avstånd till arbetet
uppmuntras att cykla till arbetet under en viss period, t.ex. 3 månader. Deltagarna skriver ett kontrakt,
en överenskommelse, om att cykla minst tre dagar i veckan. Som uppmuntring erbjuds deltagarna
kostnadsfria hälsoundersökningar som genomförs före och efter testperioden. Det är även vanligt att
erbjuda cykelaccessoarer såsom cykeldator, vinterdäck, regnkläder, ryggsäck etc. I vissa fall erbjuds
deltagarna även lånecyklar under testperioden.
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Eltestcyklister
Majoriteten av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Många av dessa resor har potential att ersättas
med cykel, men bekvämlighet och komfort gör att tröskeln kan kännas hög. Även vardagsärenden som
handling eller skjuts av barn kan göra det svårt att ersätta bilen med en cykel. Med elcykeln minskar
dock motståndet att börja cykla. Elcykeln gör det möjligt att cykla långa sträckor med tung last utan att
bli andfådd eller svettig, och genom att initiera prova-på-projekt finns det goda möjligheter att få fler
att upptäcka nyttorna med färdmedlet. Prova-på-projekt har visat sig vara väldigt effektivt när det
kommer till att få tidigare vanebilister att ompröva sitt resande och börja cykla istället för att köra bil.
Förmånscykel för anställda
Att cykla till jobbet har många positiva effekter – både för de anställda och för arbetsgivaren. Att cykla
är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är det få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar
till ökad cykling. Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar för
anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett cykelhyresavtal med bruttolöneavdrag. Konceptet
är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots
det är det förmånligt för de anställda eftersom hyran är förmånsbeskattad. Det finns dessutom goda
möjligheter till volymrabatt.
Parkeringspaket
Parkering sägs vara ett av de viktigaste verktygen för att påverka färdmedelsvalet. Förutom
tillgängligheten av olika färdmedel styrs färdmedelsvalet av en rad faktorer som skiljer sig mellan olika
färdsätt och vars betydelse viktas olika av olika individer. Genom olika parkeringsstrategier kan i
första hand resans upplevda pris, tidsåtgången och i viss mån bekvämligheten påverkas.
Parkeringsstrategier kan inte direkt öka andra färdmedels attraktivitet, däremot kan bilåkningens
attraktivitet minskas. Därmed kan andra färdmedels relativa attraktivitet gentemot bilen ökas, till
fördel för exempelvis kollektivtrafik, cykel och gång. Generellt kan sägas att prishöjningar eller andra
försämringar för bilresenärer har som störst omflyttningseffekt, ju bättre kvalitet (i tid, utbud,
turtäthet, komfort och pris) de alternativa färdmedlen erbjuder.
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6.3. Åtgärdspaket
I arbetet med att ta fram åtgärdspaket som ska ligga till grund för en kostnadskalkyl och en samlad
effektbedömning (SEB) så har de sex delsträckorna bantats ner till fyra delsträckor, se figur 25.
Motivet till detta är att inte göra fler samlade effektbedömningar än nödvändigt och dessa fyra
delsträckor har likartade förhållanden och är därför en lämplig indelning för framtagande av en
samlad effektbedömning. Sträckan mellan trafikplats Biskopskvarn och trafikplats Lunda delar väg 55
med E20 och längs denna sträcka föreslås inga åtgärder. Sträckan ingår därför inte i någon delsträcka
för redovisning av den samlade effektbedömningen.

Figur 25 Den aktuella vägsträckan har inför arbetet med samlade effektebedömningar delats in i fyra delsträckor, istället för den
ursprungliga indelningen med sex delsträckor.

För varje delsträcka har två åtgärdspaket med fysiska åtgärder tagits fram; ett med 80 km/tim som
målhastighet och ett med 100 km/tim som målhastighet. Åtgärdspaketen, som omfattar de
åtgärdstyper som beskrivs i kapitel 6.2, redovisas i tabellen nedan. Åtgärdspaketet med 80 km/tim
som målstandard omfattar åtgärder som kan genomföras på kortare sikt, där åtgärder som ökar
trafiksäkerheten och som stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft prioriteras. Breddningen av vägen
motiveras främst utifrån att göra det möjligt att cykla i vägrenen samt att 9 meter är målstandarden för
en 80-väg.
Åtgärdspaketet med målstandard 100 km/tim är den långsiktiga målstandarden för väg 55.
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Tabell 3 Åtgärdspaketen för varje delsträcka

Delsträcka

Paket A – 80 km/tim

Paket B – 100 km/tim
Breddning väg 6 m
Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Delsträcka 1
Björndammen –
Biskopskvarn
19 kilometer

Breddning av väg 2 m

Mitträcke

Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Anslutningar mot väg 55 stängs

Anslutningar mot väg 55 stängs.

Vänstersvängkörfält vid korsning

Rensning sidoområde berg/skog

Rensning sidoområde berg/skog

Vänstersvängkörfält vid korsning

Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.

Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.
Ny pendlarparkering i Merlänna med
gång- och cykeltunnel.

Ny pendlarparkering i Merlänna med
Gång- och cykeltunnel
Gång- och cykelväg Merlänna-Strängnäs
Bulleråtgärder vid Merlänna
Ombyggnad för att förhindra
översvämning
Breddning väg 6 m
Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet
Mitträcke

Delsträcka 2
Trafikplats Lunda –
Knäppinge
6 kilometer

Säkra av- och påfarter – högre standard
trafikplats Eldsund och trafikplats
Knäppinge
Högre standard på hållplats inklusive
gångväg till hållplatsen (ca 30 meter till
hållplats) samt en säker gc-passage i
anslutning till hållplatsläget.
Viltstängsel

Vänstersvängkörfält vid korsning
Säkra av- och påfarter – högre standard
trafikplats Eldsund och trafikplats
Knäppinge
Rensning sidoområde berg/skog
Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.
Gång- och cykelväg inom Norra Staden

Delsträcka 3
Knäppinge – Fyrkanten
23 kilometer

Breddning av väg 1-2 m

Breddning väg 6 m

Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Anslutningar mot väg 55 stängs.

Mitträcke

Rensning sidoområde berg/skog

Anslutningar mot väg 55 stängs

Vänstersvängkörfält vid korsning

Vänstersvängkörfält vid korsning

Högre standard på hållplatser med

Rensning sidoområde berg/skog
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tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.
Ny pendlarparkering med gång- och
cykeltunnel vid Märsön, Enköpings-Näs.
Gång- och cykeltunnel vid befintlig
pendlarparkering Aspö livs.

Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.
Ny pendlarparkering med gång- och
cykeltunnel vid Märsön, Enköpings-Näs.

P-ficka för långsamtgående fordon

Gång- och cykeltunnel vid befintlig
pendlarparkering Aspö livs.

Parallell väg vid Lundby ridhus

Gång- och cykelväg Märsön-Fyrkanten

Viltstängsel och viltpassager

Bulleråtgärder vid Märsön
Viltstängsel och viltpassager
Förbifart Svinnegarn
Breddning väg 6 m
Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Delsträcka 4
Fyrkanten - Trafikplats
Enögla
4 kilometer

Breddning av väg 1 m

Mitträcke

Ombyggnad bef. väg p.g.a. dålig bärighet

Anslutningar mot väg 55 stängs

Anslutningar mot väg 55 stängs.

Vänstersvängkörfält vid korsning

Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.

Högre standard på hållplatser med
tillhörande gångväg (30 meter) till
hållplats samt säkra gång- och
cykelpassager i anslutning till
hållplatslägena.

Viltstängsel och viltpassager

Gång- och cykelväg

Ombyggnad korsning väg 55-väg 515

Bulleråtgärder vid Munksundet
Viltstängsel och viltpassager
Ombyggnad korsning väg 55-väg 515

6.3.1.

Uppskattning av kostnaden för alternativen

För respektive delsträcka och paket har en grov kostnadsindikation (GKI) tagits fram, se tabell 4.
Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och är grovt uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse
om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.
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Tabell 4 Uppskattning av kostnad för respektive delsträcka och paket. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och är grovt
uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Kostnad (prisnivå 2019-06)
Delsträcka

Delsträcka 1
Björndammen - Biskopskvarn
Delsträcka 2
Trafikplats Lunda - Knäppinge
Delsträcka 3
Knäppinge - Fyrkanten
Delsträcka 4
Fyrkanten - Trafikplats Enögla
Summa:

Paket A – 80 km/tim

Paket B – 100 km/tim

Totalt (Södermanland/Uppsala
län)

Totalt (Södermanland/Uppsala
län)

230 mkr

340 mkr

5 mkr

80 mkr

280 mkr

430 mkr

40 mkr

60 mkr

555 mkr

910 mkr

Tabell 5 Kostnaden fördelat på varje län. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och är grovt uppskattade. I GKI anges en
standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Kostnad (prisnivå 2019-06)
Län
Södermanlands län
Björndammen-Märsön
Uppsala län

Paket A – 80 km/tim

Paket B – 100 km/tim

410 mkr

680 mkr

145 mkr

230 mkr

Märsön-Trafikplats Enögla

6.4. Samlad effektbedömning
Åtta stycken samlade effektbedömningar (SEB) har tagits fram för respektive delsträcka och paket. I
en SEB beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd/åtgärdspaket skulle få om den
genomförs. SEB är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och
uppföljning. I SEB:en beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:


Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts.



Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.



Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen.

6.4.1.

Samhällsekonomisk analys

Den samhällsekonomiska analysen är indelade i två delar, samhällsekonomisk kalkyl och en
kvalititativ bedömning där effekterna som inte fångats i kalkylen beskrivs i ord som
positiv/negativ/ingen effekt, som sedan mynnar ut i en samlad bedömning av den
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samhällsekonomiska lönsamheten. I de fall lämpliga samhällsekonomiska kalkylverktyg finns görs en
samhällsekonomisk kalkyl. I tabell 6 ges en sammanställning av de samhällsekonomiska kalkylverktyg
som använts för att beräkna de prissatta effekterna. Därefter följer en sammanställning av de
samhällsekonomiska analyser som gjorts, uppdelat efter delsträcka. Nettonuvärdeskvoten beskriver
den avkastning som fås för varje satsad krona. En nettonuvärdeskvot som är högre än noll är således
samhällsekonomisk lönsam.
Tabell 6 Samhällsekonomiska kalkylverktyg - Effekter vid väganalyser (EVA), ENVA (Enkel samhällsekonomisk väganalys) och
Kapacitetsberäkning av korsning (Capcal)

Delsträcka
Delsträcka 1
Björndammen - Biskopskvarn
Delsträcka 2
Trafikplats Lunda - Knäppinge
Delsträcka 3
Knäppinge - Fyrkanten
Delsträcka 4
Fyrkanten - Trafikplats Enögla

Paket A (80 km/tim)

Paket B (100 km/tim)

-

ENVA

-

ENVA

-

ENVA

ENVA och Capcal

ENVA

I 80-paketen för delsträcka 1, 2 och 3 har ingen samhällsekonomisk kalkyl tagits fram, detta då det det
saknas ett lämpligt kalkylverktyg att använda sig av. Detta då det framkommit att EVA inte är ett
lämpligt verktyg för att analysera ändrad vägbredd. I ENVA hade nyttan av införandet av viltstängsel
kunnat analyseras, men då den åtgärden endast motsvarar en liten del av investeringskostnaden är ett
sådant resultat missvisande.
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Delsträcka 1 – Björndammen – Biskopskvarn
I tabell 7 nedan är den samhällsekonomiska kalkylen sammanfattad, paket B bedöms som
samhällsekonomisk lönsam och paket A bedöms som samhällsekonomiskt osäker.
Tabell 7 Samhällsekonomisk bedömning av delsträcka 1 Björndammen - Biskopskvarn. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och är
grovt uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Paket A (80 km/tim)

Paket B (100 km/tim)

GKI 230 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

GKI 340 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

Samhällsekonomisk kalkyl (beräknade effekter)
Nettonuvärdeskvot

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

Samlad
bedömning av
beräknade
effekter

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

3,87
Den samhällsekonomiska kalkylen visar att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största nyttan fås genom minskade restider och
förbättrad trafiksäkerhet medan de största
kostnaderna är ökade fordonskostnader och
drift- och underhållskostnader.

Samhällsekonomisk bedömning för ej beräknade effekter
Samlad
bedömning av
ej beräknade
effekter

De ej värderbara effekterna bedöms ha en
positiv effekt. De positiva trafiksäkerhet
effekterna står i konflikt med mindre
intrång i landskapet.

De ej värderbara effekterna bedöms ha en
försumbar effekt. Minskad restid för
kollektivtrafikresenärer och minskad risk för
översvämning och förbättrad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter står i konflikt med negativ
inverkan på landskapet i form av stora intrång.

Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning (beräknade och ej beräknade effekter)
Samlad
bedömning av
både
beräknade och
ej beräknade
effekter

Nyttorna för trafiksäkerhet och minskad
restidsosäkerhet bedöms väga högre än
de negativa effekterna för landskap och
den biologisk mångfald. Dock är
investeringskostnaden hög vilket leder till
att den samlade bedömningen är att
åtgärden har osäker samhällsekonomiskt
lönsamhet.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största beräknade samhällsekonomiska nyttan
är minskad restid och förbättrad trafiksäkerhet
medan de största kostnaderna är ökade
fordonskostnader och drift- och
underhållskostnader. De ej värderbara
effekterna bedöms som försumbara.
Den samlade bedömningen är att åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam då nyttorna
bedöms vara högre än kostnaderna.
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Delsträcka 2 – Trafikplats Lunda – Knäppinge
I tabell 8 nedan är den samhällsekonomiska kalkylen sammanfattad, både paket A och paket B bedöms
som samhällsekonomiskt lönsamma.
Tabell 8 Samhällsekonomisk bedömning av delsträcka 2 Trafikplats Lunda – Knäppinge. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och
är grovt uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Paket A (80 km/tim)

Paket B (100 km/tim)

GKI 5 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

GKI 80 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

Samhällsekonomisk kalkyl (beräknade effekter)
Nettonuvärdeskvot

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

3,30

Samlad
bedömning av
beräknade
effekter

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största nyttan fås genom minskade restider och
förbättrad trafiksäkerhet medan de största
kostnaderna är ökade fordonskostnader och driftoch underhållskostnader.

Samhällsekonomisk bedömning för ej beräknade effekter
Samlad
bedömning av
ej beräknade
effekter

De ej värderbara effekterna bedöms ha
en positiv effekt. Åtgärden innebär en
ökad trafiksäkerhet och minskad
restidsosäkerhet, dessa nyttorna
bedöms högre än de negativa
effekterna för landskap och den
biologiska mångfalden.

De ej värderbara effekterna bedöms ha en
försumbar effekt. De positiva effekterna som
minskad restid för kollektivtrafikresenärer, minskad
risk för översvämning och förbättrad trafiksäkerhet
för oskyddade trafikanter, bedöms vara likvärdiga
med de negativ effekterna som ökade
barriäreffekter för djurlivet och ökat intrång i
landskapet.

Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning (beräknade och ej beräknade effekter)
Samlad
bedömning av
både
beräknade och
ej beräknade
effekter

Nyttorna för trafiksäkerhet och minskad
restidsosäkerhet bedöms väga högre
än investeringskostnaden och de
negativa effekterna för landskap och
den biologisk mångfald.
Den samlade bedömningen är att
åtgärden är samhällsekonomiskt
lönsam.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största beräknade samhällsekonomiska nyttan är
minskad restid och förbättrad trafiksäkerhet för
motorfordon medan de största kostnaderna är
ökade fordonskostnader och drift- och
underhållskostnader.
Åtgärdens ej värderbara effekter bedöms som
försumbara. Minskad restid för
kollektivtrafikresenärer och förbättrad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter står i
konflikt med negativ inverkan på landskapet.
Den samlade bedömningen är att åtgärden är
samhällsekonomisk lönsam, då åtgärdens nyttor
bedöms överstiga kostnaden.
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Delsträcka 3 – Knäppinge – Fyrkanten
I tabell 9 nedan är den samhällsekonomiska kalkylen sammanfattad, paket B bedöms som
samhällsekonomisk lönsam och paket A bedöms som samhällsekonomiskt osäker.
Tabell 9 Samhällsekonomisk bedömning av delsträcka 3 Knäppinge - Fyrkanten. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och är grovt
uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Paket A (80 km/tim)

Paket B (100 km/tim)

GKI 280 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

GKI 430 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

Samhällsekonomisk kalkyl (beräknade effekter)
Nettonuvärdeskvot

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

Samlad
bedömning av
beräknade
effekter

Ingen samhällsekonomisk kalkyl är
genomförd.

2,73
Den samhällsekonomiska kalkylen visar att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största nyttan fås genom minskade restider och
förbättrad trafiksäkerhet medan de största
kostnaderna är ökade fordonskostnader och driftoch underhållskostnader.

Samhällsekonomisk bedömning för ej beräknade effekter
Samlad
bedömning av
ej beräknade
effekter

De ej värderbara effekterna bedöms ha
en positiv effekt. Åtgärden innebär en
ökad trafiksäkerhet och minskad
restidsosäkerhet, dessa nyttor bedöms
högre än de negativa effekterna för
landskap och den biologiska
mångfalden.

De ej värderbara effekterna bedöms ha en negativ
effekt. De negativa effekterna med stora ingrepp i
landskapet bedöms vara större än de positiva
effekterna med minskad restid för kollektivtrafiken
och förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter. De samhällsekonomiska kostnaderna
bedöms vara större än de samhällsekonomiska
nyttorna.

Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning (beräknade och ej beräknade effekter)
Samlad
bedömning av
både
beräknade och
ej beräknade
effekter

Nyttorna för trafiksäkerhet och minskad
restidsosäkerhet bedöms väga högre
än de negativa effekterna för landskap
och den biologisk mångfald. Dock är
investeringskostnaden hög vilket leder
till att den samlade bedömningen är att
åtgärden har osäker
samhällsekonomiskt lönsamhet.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största beräknade samhällsekonomiska nyttan är
minskad restid och förbättrad trafiksäkerhet medan
de största kostnaderna är ökade fordonskostnader
och drift- och underhållskostnader.
Åtgärdens ej värderbara effekt bedöms som
negativa. Åtgärden innebär ett stort intrång i
tidigare orörd mark vilket leder till ett direkt intrång
i naturmiljö och landskap samt en ökad barriäroch störningseffekt för djurlivet.
Den samlade bedömningen är att åtgärden är
samhällsekonomisk lönsam då nyttorna bedöms
vara högre än kostnaderna.
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Delsträcka 4 – Fyrkanten – Trafikplats Enögla
I tabell 10 nedan är den samhällsekonomiska kalkylen sammanfattad, paket A bedöms som
samhällsekonomiskt olönsam och paket B som samhällsekonomisk lönsam.
Tabell 10 Samhällsekonomisk bedömning av delsträcka 4 Fyrkanten – Trafikplats Enögla. Kostnaderna är framtagna i ett tidigt skede och
är grovt uppskattade. I GKI anges en standardavvikelse om 30 procent, det vill säga att felmarginalen ligger på +/- 30 procent.

Paket A (80 km/tim)

Paket B (100 km/tim)

GKI 40 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

GKI 60 miljoner kr (prisnivå 2019-06)

Samhällsekonomisk kalkyl (beräknade effekter)
Nettonuvärdeskvot
Samlad
bedömning av
beräknade
effekter

<0

2,09

Den samhällsekonomiska kalkylen visar
att åtgärden inte är samhällsekonomisk
lönsam. Den största nyttan fås genom
minskade restider och förbättrad
trafiksäkerhet. Nyttorna vägs dock inte
upp av den höga
investeringskostnaden.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Den
största nyttan fås genom minskade restider och
förbättrad trafiksäkerhet medan de största
kostnaderna är ökade fordonskostnader och driftoch underhållskostnader.

Samhällsekonomisk bedömning för ej beräknade effekter
Samlad
bedömning av
ej beräknade
effekter

De ej värderbara effekterna bedöms ha
en positiv effekt. Åtgärden leder till
nyttor i form av minskade restider för
kollektivtrafik och förbättrad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Åtgärden leder även till kostnader i form
av intrång i landskapet samt negativ
inverkan på biologisk mångfald.
Ingreppen i landskap och miljö bedöms
som relativt små då åtgärderna till stor
del är inom vägens befintliga
vägområde. Åtgärdens nyttor bedöms
väga högre än dess kostnader.

De ej värderbara effekterna bedöms ha en
försumbar effekt. De negativa effekterna med
stora ingrepp i landskapet vägs upp av de positiva
effekterna med minskad restid för kollektivtrafiken
samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning (beräknade och ej beräknade effekter)
Samlad
bedömning av
både
beräknade och
ej beräknade
effekter

Den samhällsekonomiska kalkylen visar
att åtgärden inte är samhällsekonomisk
lönsam. Till detta tillkommer icke
värderbara effekter, dessa bedöms ha
en positiv effekt. De icke värderbara
effekterna bedöms till viss del väga upp
det negativa nettonuvärdet men
kostnaderna bedöms som högre än
nyttorna. Den samlade bedömningen
är att åtgärden är svagt
samhällsekonomiskt olönsam, då
kostnaderna överstiger nyttorna svagt.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på att
åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Till detta
tillkommer icke värderbara effekter. Dessa
bedöms dock ha en försumbar effekt. Den
samlade bedömningen är att åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam.
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6.4.2.

Fördelningsanalys

I tabell 11 sammanställs fördelningsanalysen. I fördelningsanalysen sammanställs hur nyttorna
fördelas i olika trafikantgrupper. I tabellen sammanställs endast de tre största och näst största
nyttorna per delsträcka. Ingen grupp bedöms få negativa nyttor. De aspekter som bedömts ha en jämn
fördelning mellan grupper anges i inte tabellen. I samtliga delsträckor har fördelningsanalysen för kön
exempelvis bedömts som neutral, detta då både män och kvinnor anses få nyttor i lika stor grad.
Tabell 11 Fördelningsanalys.

Delsträcka

Delsträcka 1
Björndammen - Biskopskvarn

Delsträcka 2
Trafikplats Lunda - Knäppinge

Delsträcka 3

80-paket

100-paket

Störst nytta

Näst störst
nytta

Störst nytta

Näst störst
nytta

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Vuxna

Neutralt

Vuxna

Neutralt

Lokalt

Regionalt

Regionalt

Lokalt

Störst nytta

Näst störst
nytta

Störst nytta

Näst störst
nytta

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Vuxna

Neutralt

Vuxna

Neutralt

Regionalt

Neutralt

Regionalt

Lokalt

Störst nytta

Näst störst
nytta

Störst nytta

Näst störst
nytta

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Vuxna

Neutralt

Vuxna

Neutralt

Lokalt

Regionalt

Regionalt

Lokalt

Störst nytta

Näst störst
nytta

Störst nytta

Näst störst
nytta

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Motorfordonsförare

Oskyddade
trafikanter

Vuxna

Neutralt

Vuxna

Neutralt

Regionalt

Lokalt

Regionalt

Lokalt

Knäppinge - Fyrkanten

-

Delsträcka 4
Fyrkanten - Trafikplats Enögla

-
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6.4.3.

Måluppfyllelse

Transportpolitiska mål och ÅVS-mål
I tabell 12 sammanställs en bedömning av den transportpolitiska måluppfyllelsen samt de fyra målen
för denna åtgärdsvalsstudie. Bedömningen förs utifrån en fyrgradig skala (positivt=grönt,
neutralt=blankt, negativt=rött, frågetecken = osäker).
Tabell 12 Bedömning av transportpolitisk måluppfyllelse för alla delsträckor

Delsträcka

80-paket

100-paket

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Ekologisk hållbarhet
?

Björndammen
Biskopskvarn

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet
Funktionsmål

Medborgarnas resor

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder
Jämställdhet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder
Jämställdhet

Funktionshindrade

Funktionshindrade

Barn och unga

Barn och unga

Kollektivtrafik, gång och cykel

Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål
/-

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Funktionsmål

Delsträcka 1

-

Hänsynsmål

Klimat

-

Klimat

-

Hälsa

-

Hälsa

-

Landskap

-

Landskap

Trafiksäkerhet
Projektspecika ÅVS-mål

Trafiksäkerhet
Projektspecika ÅVS-mål

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där
är relevant
Måldet
3: Skydda
höga naturvärden

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där
är relevant
Måldet
3: Skydda
höga naturvärden

och bibehålla goda levnadsvillkor

och bibehålla goda levnadsvillkor

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till
en nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.
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Delsträcka

80-paket

100-paket

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

-

-

Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Funktionsmål

Delsträcka 2
Trafikplats Lunda
- Knäppinge

Ekologisk hållbarhet

Funktionsmål

Medborgarnas resor

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt och mellan
länder

Tillgänglighet regionalt och mellan
länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Funktionshindrade

Funktionshindrade

Barn och unga

Barn och unga

Kollektivtrafik, gång och cykel

Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål

Hänsynsmål

-

-

Klimat
Hälsa

-

Klimat
/-

Landskap
Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål
Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling
Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där det är relevant
Mål 3: Skydda höga naturvärden
och bibehålla goda levnadsvillkor
Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen trafikant omkommer
eller skadas allvarligt utmed
sträckan.

-

Hälsa
Landskap
Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål
Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling
Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och
tillgänglihettillgänglighet där det
Mål 3: Skydda höga naturvärden
är relevant
och bibehålla goda levnadsvillkor
Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.
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Delsträcka

80-paket

100-paket

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Ekologisk hållbarhet
?

Knäppinge Fyrkanten

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Funktionsmål

Medborgarnas resor

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Funktionshindrade

Funktionshindrade

Barn och unga

Barn och unga

Kollektivtrafik, gång och cykel

Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål
/-

Klimat

Hänsynsmål
-

Hälsa
-

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Funktionsmål

Delsträcka 3

-

Landskap
Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål

Klimat
/-

-

Hälsa
Landskap
Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där det är relevant
Mål 3: Skydda höga naturvärden
och bibehålla goda levnadsvillkor

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där det är relevant
Mål 3: Skydda höga naturvärden
och bibehålla goda levnadsvillkor

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till
en nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.
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Delsträcka

80-paket

100-paket

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

Bidrag till långsiktig hållbar
transportförsörjning

-

-

Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Funktionsmål
Delsträcka 4
Fyrkanten Trafikplats
Enögla

Ekologisk hållbarhet

Funktionsmål

Medborgarnas resor

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Funktionshindrade

Funktionshindrade

Barn och unga

Barn och unga

Kollektivtrafik, gång och cykel

Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål

Hänsynsmål

-

Klimat

-

Klimat

Hälsa

-

Hälsa

Landskap

-

Landskap

-

Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål

Trafiksäkerhet

Projektspecika ÅVS-mål

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 1: Stärk regionens och
städernas utveckling

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där det är relevant
Mål 3: Skydda höga naturvärden
och bibehålla goda levnadsvillkor

Mål 2: Öka trafikanternas
framkomlighet och tillgänglighet
där det är relevant
Mål 3: Skydda höga naturvärden
och bibehålla goda levnadsvillkor

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.

Mål 4: Höj trafiksäkerheten till en
nivå att ingen
trafikant omkommer eller skadas
allvarligt utmed sträckan.
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Måluppfyllelse för lokala och regionala mål
För de lokala målen i Enköpings och Strängnäs kommuns strategiska dokument så bedöms
måluppfyllelsen vara god och inga målkonflikter har identifierats. För de regionala målen är också
måluppfyllelsen god. 100-paketet bedöms gynna biltrafiken i en större utsträckning än kollektivtrafik
varför kollektivtrafikens marknadsandel riskerar att minska, samtidigt som 100-paketet ger
förutsättningar för en snabbare och attraktivare busstrafik.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

83 (91)

7. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
7.1. Beskrivning av övergripande inriktning
Av de åtgärder som redovisas i kapitel 6 rekommenderas inte alla för genomförande då vissa
åtgärder inte bedömts vara kostnadseffektiva utifrån samhällsnyttan och måluppfyllelsen. Nedan
följer av beskrivning av förslag på vidare hantering av åtgärder inom respektive paket och i vilka
tidsperspektiv som olika åtgärder är aktuella.

7.1.1.

Åtgärdspaketet med målstandard 80 km/tim

För åtgärdspaketet med målstandard 80 km/tim så är utgångspunkten att de åtgärder som föreslås
kan genomföras inom en rimlig framtid och till en rimlig kostnad. 80-paketet föreslås därför
prioritera åtgärder som i första hand förbättrar trafiksäkerheten och bidrar till en attraktivare
kollektivtrafik. Åtgärder som ger en ökad framkomlighet, som till exempel en breddning av vägen
och en ökad bärighet, bedöms däremot inte vara lika prioriterade i 80-paketet. Dessa åtgärder bör
därför inte genomföras som en del av 80-paketet, utan framkomlighetshöjande åtgärder bör göras i
samband med utbyggnaden av 100-paketet. De åtgärder som genomförs i 80-paketet bör istället ses
som mindre omfattande åtgärder i avvaktan på att vägen långsiktigt ska byggas om till målstandard
100 km/tim.
Delsträcka 1 Björndammen - Biskopskvarn.
För denna delsträcka bör åtgärder som ger säkrare sidoområden och en attraktivare kollektivtrafik
prioriteras. Det innebär att berg och skog tas bort längs med vägsträckan och att hållplatserna får en
högre standard. En ny pendlarparkering byggs vid Merlänna.
Delsträcka 2 Trafikplats Lunda – Trafikplats Knäppinge
Denna delsträcka passerar Strängnäs tätort och kommunens framtida utvecklingsområde ”Norra
staden”. De åtgärder som bör prioriteras är säkrare av- och påfarter med hänsyn till att trafiken
kommer att öka efter hand som nya bostäder och verksamheter byggs inom den norra staden. I takt
med att norra staden utvecklas så kommer det att uppstå behov av ytterligare förändringar av
trafiknätet, vilket också kommer att påverka trafiken på väg 55. I den fortsatta processen är det
därför viktigt att Strängnäs kommun och Trafikverket tillsammans analyserar de framtida behoven
för alla trafikslag.
Delsträcka 3 Trafikplats Knäppinge – Fyrkanten
Denna delsträcka mellan Strängnäs och Enköping bedöms vara högst prioriterad av alla fyra
delsträckor, då den är ett viktigt pendlingsstråk. För denna delsträcka bör åtgärder prioriteras som
förbättrar trafiksäkerheten (säkrare sidoområden, viltstängsel, korsningsåtgärder) och bidrar till en
attraktivare kollektivtrafik med högre standard på hållplatserna. Tre pendlarparkeringar föreslås
utvecklas, dels den befintliga vid Aspö livs och dels två nya vid Enköpings-Näs och Märsön. Även
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åtgärder som att stänga vissa väganslutningar och bygga fler p-fickor för långsamtgående fordon bör
övervägas.
Delsträcka 4 Fyrkanten - Trafikplats Enögla
Delsträckan passerar väster om Enköpings tätort och har delvis idag en god vägstandard. Det största
behovet av åtgärder är att bygga om korsningen väg 55-väg 515 samt att höja standarden på
busshållplatserna.

7.1.2.

Åtgärdspaketet med målstandard 100 km/tim

Åtgärdspaketet med 100 km/tim är det långsiktiga målstandarden för hela den aktuella vägsträckan
på väg 55. De olika delsträckorna har delvis olika funktioner i transportsystemet och bedöms därför
ha olika prioritet för ombyggnad till 100 km/tim.
Delsträcka 1 Björndammen - Biskopskvarn.
Sträckan söder om Strängnäs har en längre prioritet ur ett regionalt perspektiv jämfört med sträckan
norrut mot Enköping. Ur ett storregionalt perspektiv bör dock vägen på längre sikt byggas om till
100-standard för att en enhetlig standard på hela väg 55 från Katrineholm till Uppsala.
Åtgärdspaketet omfattar en mötesfri 2+1-väg med säkra sidoområden, högre standard på hållplatser,
ny pendlarparkering i Merlänna med gång- och cykeltunnel under väg 55, gång- och cykelväg
Merlänna-Strängnäs, bulleråtgärder för fastigheter i Merlänna samt vägombyggnad för att förhindra
översvämning.
Delsträcka 2 Trafikplats Lunda – Trafikplats Knäppinge
Denna delsträcka passerar Strängnäs tätort och kommunens framtida utvecklingsområde ”Norra
staden”. På denna delsträcka förekommer flera av- och påfarter och det är inte lämpligt med en
hastighet på 100 km/tim, utan dagens hastighet på 80 km/tim är en lämplig hastighet även på längre
sikt. De åtgärder som föreslås är mötesfri 1+1-väg med säkra sidoområden, vänstersvängkörfält vid
korsning, säkra av- och påfarter för trafikplats Eldsund och trafikplats Knäppinge samt en högre
standard på hållplatser.
I samband med att Norra staden utvecklas så kommer det att uppstå behov av ytterligare
förändringar av trafiknätet, vilket också kommer att påverka trafiken på väg 55. I den fortsatta
processen är det därför viktigt att Strängnäs kommun och Trafikverket tillsammans analyserar de
framtida behoven i trafiknätet. Redan nu görs bedömningen att det kommer behövas ytterligare
gång- och cykelvägar längs väg 55 för att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät.
Delsträcka 3 Trafikplats Knäppinge – Fyrkanten
Denna delsträcka mellan Strängnäs och Enköping bedöms vara högst prioriterad av alla fyra
delsträckor, då den är ett viktigt pendlingsstråk. Sträckan mellan Knäppinge och Märsön bedöms
vara särskilt angelägen att förbättra då den håller en mycket låg standard idag.
Åtgärdspaketet omfattar en mötesfri 2+1-väg med säkra sidoområden, högre standard på hållplatser,
gång- och cykelväg Märsön-Fyrkanten, bulleråtgärder för fastigheter i Märsön samt viltstängsel och
viltpassager. Tre pendlarparkeringar föreslås utvecklas, dels den befintliga vid Aspö livs och dels två
nya vid Enköpings-Näs och Märsön. Planskilda gång- och cykelpassager ordnas vid dessa
pendlarparkeringar.
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I åtgärdspaketet ingår att bygga en förbifart vid Svinnegarn. Området intill vägen är känsligt ur olika
synpunkter, det ligger till exempel inom riksintresset för kulturmiljövården samt är delvis klassat
som ekologiskt känsligt. Fördjupade utredningar kommer att behövas för att avgöra lämplig
sträckning på förbifarten, med hänsyn till det stora ingreppet i landskapet. Förslaget är att
förbifarten utformas som en mötesfri 2+1-väg samt med en parallell gång- och cykelväg. I
ombyggnaden ingår även en ny busshållplats med anslutande gång- och cykelväg och en planskild
gång- och cykeltunnel.
Delsträcka 4 Fyrkanten - Trafikplats Enögla
Delsträckan passerar väster om Enköpings tätort och har delvis idag en god vägstandard. Delen
närmast trafikplats Enögla kräver inga åtgärder.
På delsträckan förekommer flera korsningar och på delar av sträckan är det inte lämpligt med en
hastighet på 100 km/tim, utan även lägre hastigheter föreslås.
Vägstandarden föreslås mellan fyrkanten och väg 508 vara en mötesfri 2+1-väg och mellan väg 508
och väg 515 en mötesfri 1+1-väg. Åtgärdspaketet i övrigt består av säkra sidoområden, högre
standard på hållplatser, gång- och cykelväg Fyrkanten-väg 515, bulleråtgärder för fastigheter i
Munksundet samt viltstängsel och viltpassager. I paketet ingår även en ombyggnad av korsningen
väg 55-väg 515.

7.1.3.

Steg 1- och 2-åtgärder

Av de möjliga steg 1- och 2-åtgärder som redovisas i kapitel 6.2.3 så bör de åtgärder prioriteras som
bidrar till en attraktivare kollektivtrafik längs väg 55, framförallt i stråket mellan Strängnäs och
Enköping. Därför bör en trafikeringsutredning genomföras som i detalj ser över omfattningen på
utbudsökningen och eventuell förändring av linjedragning i anslutning till Enköpings och Strängnäs
tätorter. Möjigheten att inför expressturer i högtrafik bör prövas inom ramen för denna utredning.
Regionerna har ett gemensamt ansvar för att starta denna utredning, som ska genomföras i nära
dialig med kommunerna och Trafikverket.
I anslutning till tätorterna Enköping och Strängnäs är det viktigt att prioritera åtgärder som
möjliggör att cykla längs med väg 55 och nå olika måpunkter på ett trafiksäkert sätt. Exempel på
strategiska åtgärder är bättre vägvisning och sammanhängade stråk där felande länkar åtgärdas.
Andra lämpliga åtgärder är attraktiva och säkra cykelparkeringsplatser i anslutning till tågstationen
och busshållplatserna.
För att ytterligare stimulera användningen av kollektivtrafik och cykel, så bör så kallade Mobility
management-åtgärder genomföras, som t ex informationskampanjer, möjligheten att bli
”Hälsotrampare” för att upptäcka fördelarna med att cykla få prova på att cykla eller ”prova-på-kort”
för att ge bilister ett ekonomiskt incitament att resa gratis i kollektivtrafiken. Ekonomiska styrmedel
som parkeringsavgifter är också effektiva åtgärder för att minska användningen av bil och istället
göra andra resval.
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7.2. Förslag på åtgärder kort, medellång och lång sikt
I nedanstående tabell 14 sammanfattas de rekommenderade åtgärderna och hur de föreslås
prioriteras på kort, medellång och lång sikt.
Tabell 14 Rekommenderade åtgärder på kort, medellång och lång sikt

Tid

Fysiska åtgärder

Steg 1- och 2-åtgärder

Kort sikt

Befintlig 80-väg:

2020-2025

Säkrare sidoområden

Trafikeringsutredning av
kollektivtrafiken mellan Enköping och
Strängnäs

Högre standard på hållplatser
Pendlarparkeringar
Viltstängsel
Korsningsåtgärder

Vägvisning cykelstråk längs
sammanhängande stråk
Säkra cykelparkeringar vid hållplatser
och pendlarparkeringar
Mobility management-åtgärder

Medellång sikt

Bygga om korsningen väg 55-väg 515

2025-2035

Säkrare av- och påfarter vid ”Norra staden”
Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Strängnäs-Märsön
Gång- och cykelvägar på Märsön och vid
”Norra staden”

Lång sikt
2035-

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Märsön-Enköping
Gång- och cykelväg Märsön-Enköping
Bulleråtgärder
Förbifart Svinnegarn
Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Björndammen-Strängnäs
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7.3. Ansvar och finansiering
I nedanstående tabell 15 klargörs ansvaret för genomförande, finansiering och vilken aktör som
kommer förvalta resultatet av åtgärden.
Tabell 15 Genomförandeansvar för rekommenderade åtgärder

Åtgärder

Genomförande & förvaltning

Finansiering

Säkrare sidoområden

Trafikverket

Regional plan

Högre standard på hållplatser

Region Uppsala/Region
Sörmland/Trafikverket

Regional plan

Pendlarparkeringar

Region Uppsala/Region
Sörmland/Trafikverket

Regional plan

Viltstängsel

Trafikverket

Regional plan

Korsningsåtgärder

Trafikverket

Regional plan

Bygga om korsningen väg 55-väg 515

Trafikverket

Regional plan

Säkrare av- och påfarter vid ”Norra staden”

Trafikverket

Regional plan

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Strängnäs-Märsön

Trafikverket

Regional plan

Gång- och cykelvägar på Märsön och vid ”Norra
staden”

Trafikverket/ Strängnäs kommun

Regional plan/
Strängnäs kommun

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Märsön-Enköping

Trafikverket

Regional plan

Gång- och cykelväg Märsön-Enköping

Trafikverket

Regional plan

Bulleråtgärder

Trafikverket

Regional plan

Förbifart Svinnegarn

Trafikverket

Regional plan

Mötesfri väg med 100 km/tim på delsträckan
Björndammen-Strängnäs

Trafikverket

Regional plan

Trafikeringsutredning av kollektivtrafiken mellan
Enköping och Strängnäs

Region Uppsala/Region Sörmland

Regional plan

Vägvisning cykelstråk längs sammanhängande
stråk

Region Uppsala/Region
Sörmland/Kommunerna

Regional plan

Säkra cykelparkeringar vid hållplatser och
pendlarparkeringar

Region Uppsala/Region
Sörmland/Kommunerna

Regional plan

Mobility management-åtgärder

Region Uppsala/Region
Sörmland/Kommunerna

Regional plan
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7.4. Förslag till beslut om fortsatt hantering
De huvudaktörer (Trafikverket, regionerna och kommunerna) som har varit inblandade i
åtgärdsvalsstudiens genomförande har även ett ansvar för åtgärdernas genomförande enligt
handlingsplanen i tabell 15. En viktig framgångsfaktor för åtgärdernas genomförande är att olika
former av samverkan mellan berörda aktörer etableras. En god samverkan är en förutsättning för att
få en samsyn på en enhetlig vägstandard för alla trafikslag på väg 55 i de båda länen. Detta är viktigt
både på tjänstemanna- och politikernivå.
Trafikverket hanterar sitt ansvar utifrån de ramar som finns i regionernas länstransportplan.
Regionerna ansvarar dels för genomförande av länstransportplanen och dels för
kollektivtrafikåtgärder och regionala cykelstråk inom sitt län. Kommunernas ansvar är att hantera
investeringar på de kommunala gatorna samt att i dialog med regionerna och Trafikverket arbeta
med steg 1- och 2-åtgärder.
Enköpings och Strängnäs kommun kommer även inom ramen för samarbetet inom Fyra Mälarstäder
att fortsätta verka för förbättrade kommunikationer mellan de fyra kommunerna. En av de högst
prioriterade målsättningarna är att få en snabb och bekväm kollektivtrafik med hög turtäthet mellan
alla centralorter inom de fyra kommunerna. En gemensamma utvecklingsplan planeras att antas i
respektive kommunstyrelse under våren 2020.
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Bilaga 1
Bruttolista brister och problem ÅVS väg 55
Ärendenummer: TRV 2018/77335

2020-09-01

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Bruttolista över brister och problem sorterade efter
koppling till funktions- och hänsynsmål
Transportpolitiska målen
Funktionsmål
Medborgarnas resor, Näringslivets transporter, Tillgänglighet regionalt och mellan länder, Jämställdhet,
Funktionshindrade, Barn och unga, Kollektivtrafik, gång och cykel
Hänsynsmål
Klimat, Hälsa, Landskap, Trafiksäkerhet

Kategori

Hela sträckan (från workshop med
arbetsgruppen)

Hela sträckan (från intervjuer med
intressenter)

Vägen utgör en barriär
Låg framkomlighet
Tung trafik bland oskyddade trafikanter
Människa

Långa bytestider, mörkt och saknas
parkeringsmöjligheter för bil och cykel vid
bytespunkter
Olycksdrabbad vägsträcka
Svårt att gå och cykla längs sträckan
Låg hållplatsstandard
Låg framkomlighet och dålig linjeföring

Kollektivtrafik

Dålig tillgänglighet till hållplatser, ex. svårt att
passera vägen
Dålig sikt vid hållplatser
Låg turtäthet
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Stockholm kvarstår som flaskhals
Gods

Djurliv

Kapacitet

GPS-navigering leder inte trafiken längs
effektivast väg
Vilt på väg
Vägens utformning (inga fickor, få
omkörningsmöjligheter, köbildning efter
långsamt gående fordon)

Vägren saknas, cyklister tvingas cyklas
på vägen. Fordon kan inte köra om,
utrymme saknas och fastnar bakom
cyklisterna.

Låg kapacitet på och i anslutning till Hjulstabron

Korsningen Östra Märsön/väg 55
saknar fil för vänstersväng, stoppar upp
trafik

Ökande trafikmängd även för tunga
Broöppningar vid Hjulstabron leder till köbildning
transporter mellan Katrineholm och
(finansiering saknas)
Strängnäs.
ITS för störningsinfo saknas i form av fysisk
skyltning och dylikt.
Kapaciteten saknas för väg 55 som
omledningsväg för E4 och E20

Säkerhet

Många infarter/utfarter

Korsningen Östra Märsön/väg 55
saknar fil för vänstersväng

Osäkert för oskyddade trafikanter

Korsningen Östra Märsön/väg 55
saknar belysning

Dålig sikt vid korsningar

Bristande i profil och plan på vissa
sträckor.

Farligt sidoområde

Växtlighet begränsar sikt.

Låg standard på vägens plan och profil

Smala vägavsnitt

Saknas säkra gång- och cykelstråk

Dålig sikt vid korsningar/avtagsvägar

Mitträcke saknas

Vägren saknas
Mitträcke saknas

Saknas säkra GC-stråk
Cykel

Cyklister "hänvisas" till blandtrafik,
vägren saknas.

Osammanhängande GC-stråk
Dåligt upplysta gångvägar
Gång

Dåliga förbindelser till lokala mål
Dåliga passager
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Enstaka bullerutsatta
Buller

Eventuell bullerproblematik vid framtida
exploatering

Östra Märsön (ca 230 tomter) störs av
buller från väg 55 men även från
broarna Aspö + Hjulstabron.

Utsläpp (luft)
Lågpunkter (klimatanpassning)
Vatten

Risk vid vattentäkt (farligt gods), kan förhindra
breddning av väg, hållplats etc.
Smutsigt dagvatten från väg
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Bilaga 2
Sammanställning av åtgärdsförslag
ÅVS väg 55 Björndammen - Enköping
Ärendenummer: TRV 2018/77335

2020-09-01
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Möjliga lösningar utmed hela väg 55 Björndammen-Enköping (ej platsspecifika)
Låg = < 1 mkr Medel = < 25 mkr ≥ 25 mkr

Uppskattad
Fyrstegs- Måluppfyllelse
kostnad
Genomförbarhet Gå
principen (Låg/Medel/Hög) (Låg/Medel/Hög) (Grön/Gul/Röd) vidare Kommentar

Nr Åtgärd som studerats
Trafiksäkerhet
1 Fler ATK

2

Hög

Medel

Ja

3

Hög

Medel

Ja

3 Sidoområdesåtgärder

2

Medel

Medel

4 Siktåtgärder/profiljusteringar

2

Medel

Hög

Ja

2

Låg

Låg

Nej

6 Peka ut punkter för viltpassage/ekodukt/stängsling

2

Medel

Medel

Ja

7 Åtgärda farliga sidoområden (framför allt söder om Märsön)

3

Medel

Hög

Ja

Hög

Hög

Ja

2

Medel

Medel

Ja

3-4

Medel

Hög

Ja

3

Medel

Medel ev. hög

4

Hög

Hög

Nej

Oklart hur infotavlorna ska se ut.
Fyrfältig väg inte motiverat ur
kapacitetssynpunkt.

12

2

Medel

Låg

Nej

Saknas förutsättningar för denna typ
av reglering. Låg koppling till väg 55.

13 Mötesfri landsväg. Andel omkörningsfält ej bestämt.

4

Hög

Hög

Ja

Pröva 2+1 mot kapacitet 2040

2

5

Stänga och samordna utfarter/korsningar

Linjemålning/vägmarkering

Brist framför allt söder om Märsön

100-standard gällande linjeföring, trafiksäkerhet och omkörningsmöjligheter
på de sträckor som inte uppfyller 80-standard.
8

3 el 4

Generell översyn av trimningsåtgärder i korsningar, ex. målning, skyltning,
8.2 refuger, sikt, hastighet

Beroende av nationellt beslut
Går med fördel att nyttja parallellt
vägnät för GC

Ingår i pkt 8.2. Utgår som egen
åtgärd

På kort sikt skyltat 80, lång sikt
skyltat 100.

Framkomlighet
9 Åtgärder för 80-standard
Bygg omkörningssträckor kombinerat med infotavlor
10
11

2+2-väg i Uppsala län
Sprid ut trafik över dygnet i tätorterna och undvik tung trafik i rusningstrafik
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Hela resan
Cykelparkeringar och kollektivtrafik nära större arbetsplatser på bekostnad
av bilparkeringar

2

Låg

Låg

Nej

Kommunal fråga med svag koppling
till väg 55.

3

Hög

Medel

Ja

Kombinera med åtgärd 17 och 24

4

Hög

Hög

Ja

Kombinera med åtgärd 16 och 24

3

Medel

Medel

Ja

Hör ihop med åtgärd 18 och 24.

1

Oklart

Låg

Ja

20

1

Oklart

Låg

Ja

Ingå i utredningen pkt 24
Måste hanteras i
trafikupphandlingen, regionen
utreder detta

21 Poolparkering + poolbilsapp Strängnäs-Enköping

1

Låg

Medel

Nej

Är en generell bilpoolsfråga, inte
kopplat till väg 55.

2

Låg

Låg

Nej

Låg

Ja

15

16 Säkra och gena anslutande GC-vägar till hållplatser

17

18

Säkra och tillgängliga planskilda GC-passager, särskilt i anslutning till
kollektivtrafik
Samnyttja och marknadsför befintlig parkering som pendlarparkering (vid
kollektivtrafik)

19 Bättre bytesplatser
Cyklar på bussen

Kollektivtrafik
22 Anpassad busstrafik: Skolbuss och linjetrafik

1

Oklart

Låg

Ja

Pågår kontinuerligt.
Regionerna får tillsammans bedöma
denna fråga. Ingå utredningen i pkt
24.
Koppla till andra åtgärder med t ex
GC-stråk, dela upp i olika delsträckor
(Strängnäs-Enköping, SträngnäsFlen, beakta skolskjutsbehovet,
Trafikverket koordinator. Ta del av
erfarenheter från Region Uppsala för
utredningen

1

Oklart

Låg

Ja

Hanteras redan av Regionerna.

1

Låg

Låg

Nej

Hanteras redan av Region Sörmland.

1

Låg

Låg

Ja

Kopplar till målet om ökat
kollektivtrafikresande

Ökad turtäthet Strängnäs-Enköping
23

1

Utredning för hållplatsåtgärder, t.ex. reflexsnurra. Trimma och
tillgänglighetsanpassa större fickor
24
25
26

Mobility Management-åtgärd: testresenärsprojekt
Utreda förutsättningarna för anropsstyrd trafik för kortare restider

Vinterunderhåll som främjar kollektivtrafik, dialog med driftansvarig på
27 Trafikverket
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Cykel

28

2

Låg

Låg

Nej

Hanteras i samband med byggande
av GC-väg längs väg 55.

29 Subventionering el-cykel

2

Låg

Låg

Nej

Hanteras i annat forum.

1

Låg

Låg

Nej

Hanteras i kommunernas kampanj
för ökad cykling.

Låg

Låg

Ja

2

Låg

Låg

Ja

2

Låg

Låg

Nej

1

Låg

Låg

Nej

Hanteras i kommunens planering.
Ingår i kommunens ordinarie
process.

3

Medel

Medel

Nej

Får hanteras i en kommande
vägplan. Kan ev ingå i åtgärdspaket

36

2

Låg

Låg

Nej

Får hanteras i en kommande
vägplan. Kan ev ingå i åtgärdspaket

Generell åtgärd om klimatanpassning i lågpunkter med risk för
37 översvämmning

4

Vägvisning GC-stråk

Kampanj för ökat cyklande
30
ITS
31 ITS för omledning av trafik vid olyckor etc.

32

ITS, VMS-tavlor med trafikinfo på E18 och E20 med olyckor, broöppning
Hjulsta, restidsinfo i realtid

Se pkt 32.
Mål: Framkomlighet. Använd i första
hand befintliga VMS-tavlor, riktad
info för väg 55

Övrigt
33 Tydlig samhällsplanering som förstärker befintlig bebyggelse
34

Intern kommunikation – Trafikplanering och samhällsplanering
Bulleråtgärder (prio tätortsnära lägen och tät bebyggelse)

35
Hitta sätt att lyfta intressanta besöksmål, fornminnen, upplevelser etc.
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Ja

Möjliga lösningar som är platsspecifika (redovisas även på karta)
Låg = < 1 mkr Medel = < 25 mkr ≥ 25 mkr

Åtgärd som studerats

Fyrstegsprincipen

1 Förbättra hållplatsläge Byringe

1

Nr

Måluppfyllelse
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad Genomförbarhet Gå
(Låg/Medel/Hög)
(Grön/Gul/Röd) vidare

Kommentar

Låg

Medel

Nej

Resandet från Byringe är lågt. Blir en del av
generella hållplatsåtgärder

2 Ombyggnad pga. översvämningsrisker

3

Medel

Medel

Ja

Analysera översvämningskartan, se över ett
längre stråk delsträcka 1-3 utifrån
klimatanpassning. Krävs tillstånd vattendom?
Mål: TS, Miljö, Framkomlighet

3 GC-väg Merlänna – Biskopskvarn/Solberga

4

Medel

Hög

Ja

Mål: Trafiksäkerhet, Tillgänglighet, Ökad
cykling, Ny GC-väg ca 7 km

4 Pendlarparkering Merlänna/Solberga

1

Medel

Låg/Medel

Ja

Mål: Ökat koll-resande, ökad hela-resan, ökad
tillgänglighet. Vilken är turtätheten? Utred
läget, Solberga eller Merlänna?

5 Ny trafikplats på E20 vid Strängnäs

4

Medel

Hög

Nej

Tas om hand i en separat process för
länsplanen. Finns egen ÅVS.

6 Ombyggnation av tpl för prio väg 55

3

Låg

Hög

Nej

Stor kostnad

Utred behov av nya kommunala gator för att avlasta väg
55 från lokaltrafik när Norra staden är färdigställd samt
kapaciteten på väg 55 ut mot E20 inkl cykelstråken, och
busshållplatser, inkl resalstringen från Tosterön via väg
7 55

1

Medel

Låg

Ja

Säkra av- och påfarter – högre standard tpl Norra
8 staden/Knäppinge

3

Hög

Medel/Hög

Ja
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Hanteras inom planarbetet Norra staden, Mål:
Framkomlighet. Utred kapaciteten på väg 55
när Norra staden är utbyggd. Lägg i ett eget
paket för utredningar
Mål: Trafiksäkerhet i korsningar, Ökad
framkomlighet&tillgänglighet, koppling
kommunala gator-väg 55, Krävs fördjupa
utredning. Knäppinge bör prioriteras

9 Ny busshållplats och anslutningar Norra staden/väg 55

1

Ej bedömd

Medel

Ja

Blir del av utredningen i pkt 7

10 Bredda Strängnäsbron
Bygg 2+2/1+1 med viltstängsel (80 eller 100 km/h) norr
11 om Knäppinge
Se över sammanhängande GC-stråk Biskopskvarn –
12 Knäppinge
Kommunal länk mellan Tosterön och
13 centrum/resecentrum

3

Medel

Hög

Nej

Får hanteras när Strängsbron ska ses över m a a
underhållsåtgärder

4

Hög

Hög

Ja

2

Låg

Medel

Ja

1

Medel

Hög

Nej

14 Utredning Snabbfärja Strängnäs – Västerås

1

Låg

Låg

Ja

15 GC-färja Tosterön – hamnen

2

Låg

Medel

Nej

Utgår, tveksam nyttjande av cyklisterna

16 Realtidsinfo på strategiskt viktiga hållplatser

2

Låg

Medel

Nej

Hanteras utanför ÅVS väg 55

17 Cykelvägar i tätorter skyltade mot resecentrum

2

Låg

Medel

Nej

Hanteras utanför ÅVS väg 55

3

Hög

Hög

Nej

Ingen separat åtgärd. Ingår eventuellt i
ombyggnaden av MLV100.

Bygg om avfart för ökad säkerhet och tillgänglighet mot
18 Tosterön. Samordna och säkra på- och avfarter.
Utred GC-koppling Märsön – Haga samt Märsön –
19 Strängnäs

Avvakta tills vi förstår problembilden
Blir del av utredningen i pkt 7 samt hanteras i
kommunens Cykelplan
Blir en del av utredningen i åtgärd 7 alt görs en
egen utredning

3

Hög

Låg

Ja

Stödjer cykelmålet.

20 Tömningsfickor för gods

2

Låg

Medel

Nej

Låg måluppfyllnad.

21 Klimatanpassning av ”bro” vid länsgräns

3

Hög

Hög

Nej

Ingår i Trafikverkets projekt för Hjulstabron.

22 Variabel hastighetsbegränsning i större korsningar

2

Låg

Medel

Nej

23 Varning för fotgängare med blinkande skylt

2

Låg

Låg

Nej

Stryks till förmån för generell korsningsåtgärd
Stryks till förmån för generell översyn för
oskyddade.

24 Ökad standard på hållplats pga. kommande exploatering
Bättre bytesmöjligheter på Märsön, avser cykelparkering
25 i första hand kopplat till kollektivtrafik

3

Hög

Låg

Ja

2

Medel

Medel

Ja

26 GC på nya Hjulstabron

4

Medel

Hög

Nej

Bättre bytesmöjligheter vid Enköpings-Näs, avser
27 pendlarparkering för bil och cykel

4

Hög

Medel

Ja

28 GC-koppling Enköping - Märsön

4

Hög

Hög

Ja

29 Bättre bytesmöjligheter vid Svinnegarn

3

Medel

Medel

Ja
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Oenighet om lösning, överens om behov.
Hanteras i Trafikverkets projekt för Hjulstabron.

GC-väg och skapa cykelbarhet på befintligt
parallellvägnät dig LV80. Krav på separat GCväg vid MLV100.

30 Förbifart Svinnegarn
Bygg om korsning för prio väg 55 och skapa en
32 planskildhet för GC
33 Ta bort hållplats Storängen
Se över trafiksäkerhetshöjande trimningsåtgärder, ex.
34 hastighetssänkning till 60 km/tim i korsning
Cykelvägvisning där behov finns, ex. korsning
35 Kungsgatan
36 Optimera korsning med signal eller skyltar

4

Hög

Hög

Ja

Finns gammal vägutredning

Låg alt. Medel

Låg alt. Medel

Ja

Se över optimering på kort sikt. Ombyggnation
på längre sikt.

2

Låg

Låg

Ja

2

Medel

Medel

Ja

2

Låg

Låg

Ja

3

Låg

Medel

Nej

2 alt. 3
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Låg koppling till väg 55.

Möjliga lösningar på kartor (platsspecifika)
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Ombyggnad av Tpl St Eskils källa (punkt 6)
Tpl St Eskils källa kan byggs om så att väg 55 blir prioriterad som primärväg Denna korsning har idag
en utformning som är densaamma som när dagens väg 900 var E20, vilket innebär att norrgående
trafik på väg 55 får i trafikplatsen göra en mycket tvär sväng för att fortsätta på väg 55 norrut. För att
prioritera framkomligheten för väg 55 i båda riktningarna och göra väg 55 till primärväg, så finns ett
förslag på att bygga om trafikplatsen byggs, se idéskissen som Sweco tagit fram.

Idéskiss på möjlig utformning av Tpl St Eskils källa med väg 55 som primär väg. Källa Sweco
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Bilaga 3
- Trafiksäkerhet
Ärendenummer: TRV 2018/77335

2020-09-01
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Bilaga Trafiksäkerhet på väg 55 BjörndammenEnköping
Ett utdrag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), som administreras av
Transportstyrelsen där trafikolyckor registreras av polis och sjukvård, har gjorts för perioden 2007-0101 till 2017-12-31 för aktuell del av väg 55 mellan Björndammen och Enköping. På hela sträckan har
cirka 200 olyckor med personskador inträffat. Av dessa har 7 st varit dödsolyckor och 4 st varit
allvarliga olyckor. Cirka 75% av olyckorna med personskador är med lindrigt skadade.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

12

20

16

22

23

19

20

18

17

35

22

224
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Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

7

4

29

123

163

Gatu- eller vägkorsning

0

0

6

17

23

Cirkulationsplats

0

0

1

11

12

Trafikplats

0

0

0

2

2

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

1

1

Totalt

7

4

36

154

201

Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

S (singel-motorfordon)

3

2

15

71

91

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

4

4

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

5

36

41

A (avsvängande motorfordon)

0

0

2

4

6

K (korsande-motorfordon)

1

0

1

10

12

M (möte-motorfordon)

3

1

6

1

11

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

1

1

2

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

2

1

3

G2 (moped singel)

0

0

1

0

1

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

7

7

W2 (älg)

0

0

2

8

10

W5 (vildsvin)

0

0

0

3

3

V0 (övrigt)

0

0

0

4

4

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

1

1

V5 (parkerat fordon)

0

1

1

1

3

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

2

2

Totalt

7

4

36

154

201

På nationell nivå visar figuren nedan hur utvecklingen av antal omkomna har sett ut för olika
olyckstyper under åren 2006–2017. Den vanligaste olyckstypen, totalt sett bland dödsolyckor är
singelolyckor med motorfordon. Av de som omkom under 2017 var det 97 personer som omkom i
singelolyckor med motorfordon. Den näst vanligaste olyckstypen är mötes- och omkörningsolyckor.
Under 2017 omkom 46 personer i mötes- och omkörningsolyckor. Stagnationen från 2013 syns också
tydligast i dessa två olyckstyper, som tidigare var de som minskade mest.
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Antal omkomna i Sverige för olika olyckstyper under åren 2006–2017. Källa: Analys av
trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 (Trafikverket)
En närmare granskning av singelolyckorna på det statliga vägnätet under 2017 visar att 63 av dem,
vilket motsvarar cirka 75 procent, inträffade på vägar där hastighetsgränsen är 70–90 km/tim. Av
dessa har 9 omkomna färdats på motorcykel och 54 som bilister. Vidare ser vi att oavsett väghållare så
är det är på vägar med hastighetsgräns 70–90 km/tim som flest personer omkommer. Av alla som
omkom på statliga vägar under 2017, gjorde 77 procent det på 70–90 km/tim och 6
procent på vägar med hastighetsgräns under 70 km/tim. 17 procent av de omkomna hade färdats på
vägar där gränsen var 100 km/tim eller högre.
På nationell nivå är målet att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom gällande
hastighetsgräns år 2020. Målet för genomsnittlig reshastighet motsvarar en minskning med 5 km/tim.
Minskade hastigheter bedöms vara en av de indikatorer som har störst potential att minska antalet
omkomna. Från och med 2016 har även indikatorn delats in i andel trafikarbete inom hastighetsgräns
på ej mötesfria vägar med en hastighetsbegränsning på 70–90 km/tim. Detta för att öka fokus på de
mest hastighetskritiska vägarna.
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Målet till 2020 är att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar som har en hastighetsgräns över 80
km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med mitträcke. Detta mål kan nås antingen genom
att man sänker hastighetsgränser eller genom att man bygger om till vägar med mitträcke. Övriga
åtgärder på det statliga vägnätet är främst sidoräcken, mitträffling, korsningsåtgärder och åtgärder för
säkrare cykling.

Delsträcka 1 Björndammen – Byringe
Etapp/delsträckan Björndammen – Byringe har låg trafiksäkerhet och framkomlighet utifrån vägens
låga standard i plan och profil samt att säkra sidoområden saknas och flertalet korsningar brister i sin
utformning och har dålig sikt. Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under
perioden 2008-2018. Olyckorna är jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 32 st på
en cirka 10 km lång vägsträcka, som ger ett genomsnitt på drygt 3 olyckor/km.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att den
vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon på en vägsträcka. Två dödsolyckor har
inträffat på denna vägsträcka.
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Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

4

1

4

7

1

2

2

5

3

1

2

32

Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)
0

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)
3

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)
18

Totalt

S (singel-motorfordon)

1

22

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

0

0

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

0

3

3

A (avsvängande motorfordon)

0

0

0

1

1

K (korsande-motorfordon)

0

0

0

0

0

M (möte-motorfordon)

1

0

0

0

1

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

0

0

0

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

1

0

1

G2 (moped singel)

0

0

0

0

0

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

1

1

W2 (älg)

0

0

0

2

2

W5 (vildsvin)

0

0

0

1

1

V0 (övrigt)

0

0

0

0

0

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

0

0

0

0

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

0

0

Totalt

2

0

4

26

32

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)
0

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)
4

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)
25

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

2

Gatu- eller vägkorsning

0

0

0

1

1

Cirkulationsplats

0

0

0

0

0

Trafikplats

0

0

0

0

0

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

0

0

Totalt

2

0

4

26

32
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Delsträcka 2 Byringe – tpl Lunda
Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008-2018. Olyckorna är
jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 84 st på en cirka 16 km lång vägsträcka,
som ger ett genomsnitt på drygt 5 olyckor/km.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att den
vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon på en vägsträcka. Två dödsolyckor och tre
allvarliga olyckor har inträffat på denna vägsträcka.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

8

8

11

13

6

8

7

8

12

7

7

95
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Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)
2

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)
5

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)
45

Totalt

S (singel-motorfordon)

1

53

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

5

5

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

0

10

10

A (avsvängande motorfordon)

0

0

1

0

1

K (korsande-motorfordon)

1

0

0

2

3

M (möte-motorfordon)

0

1

2

0

3

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

0

0

0

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

0

0

0

G2 (moped singel)

0

0

0

0

0

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

1

1

W2 (älg)

0

0

1

3

4

W5 (vildsvin)

0

0

0

1

1

V0 (övrigt)

0

0

1

1

2

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

0

0

0

0

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

0

0

Totalt

2

3

10

69

84

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

2

3

9

52

66

Gatu- eller vägkorsning

0

0

1

3

4

Cirkulationsplats

0

0

0

7

7

Trafikplats

0

0

0

6

6

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

1

1

Totalt

2

3

10

69

84
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Delsträcka 3 tpl Lunda – Knäppinge
Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008-2018. Olyckorna är
relativt jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 33 st på en cirka 6 km lång
vägsträcka, som ger ett genomsnitt på drygt 5 olyckor/km.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att de
vanligaste olyckstyperna är korsande, upphinnande och singelolyckor med motorfordon, på en
vägsträcka eller vägkorsning. En dödsolycka har inträffat på denna vägsträcka.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2009
1

2010
4

2011
1

2012
4

2013
3

2014
3

2015
3

2016
8

2017
5
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2018
1

Totalt
33

Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)
0

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)
2

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

9

11

S (singel-motorfordon)

0

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

0

0

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

0

5

5

A (avsvängande motorfordon)

0

0

0

0

0

K (korsande-motorfordon)

1

0

1

6

8

M (möte-motorfordon)

0

0

1

1

2

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

1

0

1

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

0

1

1

G2 (moped singel)

0

0

1

0

1

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

0

0

W2 (älg)

0

0

0

1

1

W5 (vildsvin)

0

0

0

1

1

V0 (övrigt)

0

0

0

1

1

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

0

1

0

1

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

0

0

Totalt

1

0

7

25

33

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

1

0

5

18

24

Gatu- eller vägkorsning

0

0

2

7

9

Cirkulationsplats

0

0

0

0

0

Trafikplats

0

0

0

0

0

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

0

0

Totalt

1

0

7

25

33
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Delsträcka 4 Knäppinge – Märsön
Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008-2018. Olyckorna är
jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 44 st på en cirka 14 km lång vägsträcka,
som ger ett genomsnitt på drygt 3 olyckor/km.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att den
vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon på en vägsträcka. Två olyckor med allvarligt
skadade har inträffat på denna vägsträcka.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

2

2

7

6

4

4

3

2

9

5

4

48
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Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)
1

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

4

15

20

S (singel-motorfordon)

0

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

2

2

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

2

5

7

A (avsvängande motorfordon)

0

0

0

0

0

K (korsande-motorfordon)

0

0

1

0

1

M (möte-motorfordon)

0

0

3

1

4

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

1

1

2

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

0

0

0

G2 (moped singel)

0

0

0

0

0

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

1

1

W2 (älg)

0

0

0

4

4

W5 (vildsvin)

0

0

0

0

0

V0 (övrigt)

0

0

0

0

0

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

1

0

1

2

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

1

1

Totalt

0

2

11

31

44

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

0

2

10

31

43

Gatu- eller vägkorsning

0

0

1

0

1

Cirkulationsplats

0

0

0

0

0

Trafikplats

0

0

0

0

0

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

0

0

Totalt

0

2

11

31

44
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Delsträcka 5 Märsön – Fyrkanten
Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008-2018. Olyckorna är
jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 38 st på en cirka 9 km lång vägsträcka, som
ger ett genomsnitt på drygt 4 olyckor/km.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att den
vanligaste olyckstypen är singelolyckor, upphinnande samt viltolyckor med motorfordon på en
vägsträcka. Fyra dödsolyckor och en olycka med allvarligt skadade har inträffat på denna vägsträcka.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

1

3

3

4

4

5

2

2

8

7

5

44
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Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

S (singel-motorfordon)

3

1

1

6

11

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

1

1

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

1

6

7

A (avsvängande motorfordon)

0

0

1

2

3

K (korsande-motorfordon)

0

0

0

1

1

M (möte-motorfordon)

1

0

1

0

2

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

0

0

0

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

1

0

1

G2 (moped singel)

0

0

0

0

0

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

4

4

W2 (älg)

0

0

0

1

1

W5 (vildsvin)

0

0

0

0

0

V0 (övrigt)

0

0

0

6

6

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

0

0

0

0

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

1

1

Totalt

4

1

5

28

38

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

4

1

3

26

34

Gatu- eller vägkorsning

0

0

2

2

4

Cirkulationsplats

0

0

0

0

0

Trafikplats

0

0

0

0

0

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

0

0

Totalt

4

1

5

28

38
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Delsträcka 6 Fyrkanten – Enköping
Kartan nedan redovisar de olyckor som skett på delsträckan under perioden 2008-2018. Olyckorna är
jämt fördelade på sträckan. Antalet personskadeolyckor är 36 st på en cirka 4 km lång vägsträcka, som
ger ett genomsnitt på 9 olyckor/km. Detta är ett högt genomsnittsvärde men inga av dessa olyckor är
allvarligt skadade eller döda. Ett stort antal var lindriga upphinnandeolyckor i cirkulationsplatsen.

Tabellerna nedan visar att olyckorna är relativt jämnt fördelade under 10-årsperioden samt att den
vanligaste olyckstypen är singel- och upphinnandeolyckor med motorfordon på en vägsträcka eller
vägkorsning.

Antal olyckor per år (inkl ej personskadeolyckor)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

4

4

6

1

4

4

8

1

3

4

4

43
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Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

S (singel-motorfordon)

0

0

3

14

17

O (omkörning-motorfordon)

0

0

0

0

0

U (upphinnande-motorfordon)

0

0

1

13

14

A (avsvängande motorfordon)

0

0

0

1

1

K (korsande-motorfordon)

0

0

0

3

3

M (möte-motorfordon)

0

0

0

0

0

C (cykel/moped-motorfordon)

0

0

0

0

0

F (fotgängare-motorfordon)

0

0

0

0

0

G2 (moped singel)

0

0

0

0

0

W1 (rådjur/hjort)

0

0

0

0

0

W2 (älg)

0

0

0

0

0

W5 (vildsvin)

0

0

0

0

0

V0 (övrigt)

0

0

0

1

1

V3 (traktor/terränghjuling/motorredskap)

0

0

0

0

0

V5 (parkerat fordon)

0

0

0

0

0

V6 (backning/vändning/u-sväng)

0

0

0

0

0

Totalt

0

0

4

32

36

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp
Platstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga
olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga
olyckor
(ISS 1-3)

Totalt

Gatu- eller vägsträcka

0

0

3

17

20

Gatu- eller vägkorsning

0

0

1

9

10

Cirkulationsplats

0

0

0

6

6

Trafikplats

0

0

0

0

0

Gång- och cykelbana/väg

0

0

0

0

0

Övriga platstyper i trafik

0

0

0

0

0

Totalt

0

0

4

32

36
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Bilaga 4
- Miljö
Ärendenummer: TRV 2018/77335

2020-09-01
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Bilaga Miljö på väg 55 Björndammen-Enköping
Björndammen – Byringe
Landskapskaraktär
Områdena vid Björndammen och strax söder om Byringe (Länna bruk) karaktäriseras av bruksmiljöer.
Vägen sträcker sig främst genom en glesbefolkad skogsmark på en låg vägbank. På flera platser skär
vägen genom berget eller är uppbyggd på en högre vägbank. Vid några platser öppnar landskapet upp
sig, bland annat vid myren Valnaren.

Kulturmiljö och rekreation
Ca 800 meter sydost om väg 55 går gränsen för ett område utpekat som riksintresse för det rörliga
friluftslivet (Åkers bergslag) enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Området lämpar sig för bland annat
vandring, orientering, övernattning/tältning.1
Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I Figur 1
redovisas dessa (totalt 24 stycken) inom ett avstånd om 100 meter från väg 55.
Björndammen är en utpekad kulturmiljö i Flen kommuns översiktsplan och kommande
kulturmiljöprogram där det kommer det finnas beskrivningar och förklaringar samt riktlinjer för hur
kulturmiljövårdens intressens ska tillgodoses att fördjupas och preciseras.
Strax söder om Byringe ligger Länna bruk (se Figur 2, område 26) vilket är en kulturmiljö av regionalt
intresse som även är utpekat i Strängnäs översiktsplan 2. I översiktsplanen beskrivs området vara en
småbruten jordbruksbygd med vidsträckta betesmarker och ett ålderdomligt vägsystem.

1

Flens kommun, 2018. Översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla

2

Strängnäs kommun, 2014. Översiktsplan 2014
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Figur 1. Riksintresse för det rörliga friluftslivet ligger ca 800 meter från väg 55. Vägen passerar även
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar mellan Björndammen och Byringe. Objekt markerad i turkost
är inom 100 meter från väg 55. Källa: Lantmäteriet och Geodatasamverkan.
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Byringe

Figur 2. Kulturmiljöer av regionalt intresse. Källa: ÖP Strängnäs kommun 2014.

Miljö och natur
Vägen sträcker sig igenom ett område som är utpekat som skoglig värdetrakt ”Mälarmårdens
barrskogar”, vilket är ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden. Värdetrakterna används
för strategisk naturvårdsplanering och samverkan inom grön infrastruktur, formellt skydd av skog och
hållbart skogsbruk.3 Se Figur 3 nedan.
Strax öster om Björndammen står det tre ekar längs vägen vilka är utpekade av Länsstyrelsen i
Södermanlands län som skyddsvärda träd, se Figur 3. Enligt åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd4 avses med särskilt skyddsvärda träd jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd
av naturligt förekommande trädslag. De träd som bedöms vara särskilt skyddsvärda har stor betydelse
för bevarandet av biologisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagen antagna miljökvalitetsmål.
Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i
skogsmark, odlingslandskapet eller urbana miljöer.

3

Naturvårdsverket, 2017. Värdetrakter - ett verktyg för planering och samverkan i skogslandskapet

4

Naturvårdsverket, 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd - Mål och åtgärder 2012—2016

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Byringe
e

Björndammen

Figur 3. Skyddsvärda träd och skogliga värdetrakter. Vid den röda cirkeln i vänstra hörnet ligger Björndammen
och vid den röda cirkel i övre högra hörnet ligger Byringe Röd linje är väg 55. Källa: Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Vid Sundsjön, öster om Björndammen, sträcker sig vägen ca 300 meter längs en utpekad nyckelbiotop
som en är barrskog med kontinuitetskvaliteter och strax söder om Byringe passerar vägen ytterligare
en barrskog som är en utpekad nyckelbiotop, se

Figur 4 nedan.

I höjd med Valnaren, mellan Björndammen och Byringe, går vägen förbi ett utpekat riksintresset för
naturvården enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Området är främst utpekat för sina höga naturvärden,
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kopplade till våtmarker och fågellivet. 5 Se

Figur 4.

5

Naturvårdsverket, 2000. Område av riksintresse för naturvård i Södermanlands län - Eklången-BråtönTräskaten
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Byringe

Valnaren

Sundsjön

Figur 4. Skyddade naturområden mellan Björndammen och Byringe. Källa Naturvårdsverket, lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

Vid Björndammen och Länna bruk har det bedrivits järn-, stål- och manufakturverksamhet. Vid Länna
bruk har det även bedrivits plantskola och betning av säd. Dessa är utpekade som potentiellt
förorenade områden av Länsstyrelsen i Södermanlands län. De är klassificerade från måttligt till stor
risk.

Vattenmiljö
Vid Länna bruk korsar vägen Lännaån. För åtgärder i vatten, så kallad vattenverksamhet, krävs det
anmälan alternativt tillstånd enligt 11 kap. 9, 9a §§ miljöbalken. Enligt 19 § pkt 6 förordning
(1998:1388) om vattenverksamheter är det anmälningspliktigt att bygga en bro eller anläggande eller
byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per
sekund.
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller
vattenkvalitet och tillgång på vatten för att säkra en tillräcklig tillgång av vatten av god kvalitet. I
Sverige är vattendirektivet införlivat i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken, förordning
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion.
Ansvaret för genomförandet av vattenförvaltningen ligger på fen utpekade länsstyrelser, vilka
benämns vattenmyndigheter.
Vattenmyndigheterna arbetar med vattenförvaltningen i så kallade förvaltningscykler.
En cykel inleds med att vatten kartläggs och underlaget från kartläggning används sedan för att
bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka
åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. 6

6

Havs- och vattenmyndigheten, 2017. Ramdirektivet för vatten - utgångspunkt för svensk vattenförvaltning
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Miljökvalitetsnormer beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. Normen
anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås.
Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. 7
Lännaån (Stämån – Lännaån SE657123-156295) har kvalitetskrav god ekologisk status till år 2027
men har idag klassningen måttlig ekologisk status och når inte heller upp till god kemisk
ytvattenstatus. Miljöproblemen varför statusen inte bedöms vara god är pågrund av övergödning,
miljögifter och vandringshinder. 8 Se Figur 5.
Vägen korsar två stycken grundvattenförekomster söder om Länna bruk (SE657058-156447 och
SE656890-156477) vilka klassas ha god status.9 Se Figur 6.

Figur 5. Ekologisk status för sjöar och vattendrag längs väg 55 (lila linje). Gul = måttlig status. Källa: Viss.

Figur 6. Kemisk ytvattenstatus och kemisk status grundvattenförekomster längs väg 55 (lila linje). Grön = God
status, Röd = uppnår ej god status. Källa: Viss.

7

Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2017. Del 1 Introduktion – Vattenförvaltningen och dess verktyg i
Sverige
8

VISS, u.d. Stämån-Lännaån

9

VISS, u.d.
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Byringe – Trafikplats Lunda
Landskapskaraktär
Vägen sträcker sig till största del genom ett mosaiklandskap av öppen jordbruksmark och mer slutna
skogsområden. Landskapet är tydligt präglat av jordbruk. Skiftade gårdar är placerade en bit från
vägen med odlad mark där emellan.
Samhället Merlänna kan anas, men döljs till största del av skog och en jordvall. När vägen går förbi
Norrlänna öppnar landskapet upp sig i söder och Lännasjön kan skönjas.
Vid E20 blir vägen ett mer dominant inslag i miljön.
Kulturmiljö och rekreation
Ett par hundra meter väster som trafikplats (Tpl) Lunda börjar riksintresset för det rörliga friluftslivet
enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar. I Figur 7 redovisas dessa (totalt 21 stycken) inom ett avstånd om 100
meter från väg 55.
Samhället Märlänna (se Figur 2 ovan, område 27) är en kulturmiljö av regionalt intresse, vilket även är
utpekat i Strängnäs översiktsplan10. Området bedöms vara intressant utifrån att det är en
jordbruksbygd med sockenkyrka, mindre samhälle samt herrgård.

10

Strängnäs kommun, 2014. Översiktsplan 2014
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Figur 7. Riksintresse för det rörliga friluftslivet ligger ca 1 km norr om Tpl Lunda. Vägen passerar även
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar mellan Byringe och Tpl Lunda. Objekt markerad i turkost är
inom 100 meter från väg 55. Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan.
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Miljö och natur
Strax söder om Merlänna sträcker sig vägen ca 200 meter längs ett utpekat område i Ängs- och
hagmarksinventeringen, se Figur 8.
Vid Tpl Lunda korsar vägen den skogliga värdetrakten ”Mälarens öar och strandskogar med
omgivningar, se Figur 9 nedan.

Mellan Byringe och Merlänna samt strax norr om Merlänna ligger det två avfallsdeponier vilka av
länsstyrelsen är utpekade som potentiellt förorenade områden med måttlig risk.

Merlänna

Figur 8. Gråa områden symboliserar områden som är utpekade i ”Ängs- och hagmarksinventeringen”. Källa:
Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Geodatasamverkan.
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Tpl Lunda

Figur 9. Väg 55 sträcker sig igenom skogliga värdetrakter. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vattenmiljö
Lännasjön (SE657300-156866) som väg 55 passerar norr om Merlänna, har kvalitetskrav god
ekologisk status 2027 men har idag klassningen otillfredsställande ekologisk status på grund
övergödning. Sjön når inte heller upp till god kemisk ytvattenstatus på grund av bromerad difenyleter
ock kvicksilver.11
Norr om Norrlänna går vägen över ett mindre vattendrag som sedan mynnar ut i Lännasjön.

Klimat
Strax söder om E20, vid tpl Biskopskvarn, finns det av Länsstyrelsen i Södermanlands län områden
som markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på
markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis
har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad. Se Figur 10.

11

VISS, u.d. Lännasjön
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Tpl Biskopskvarn

N
Figur 10. Kartbild över lågpunkter och flödesvägar. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Publika webbkarta.
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Tpl Lunda – Knäppinge
Landskapsbeskrivning
Landskapet längs vägsträckan tpl Lunda - tpl S:t Eskils källa utgörs av ett skogsdominerat
mosaiklandskap. Det är ett relativt slutet landskap i anslutning till tätorten. Vegetationen utgörs till
största delen av blandskog och utblickar saknas i allmänhet. Norr om tpl S:t Eskils källa öppnar
landskapet upp sig och vägen sträcker sig genom ett jordbrukslandskap i förändring. Infrastruktur i
form av industri och andra mindre vägar breder ut sig igenom landskapet och trafiklösningen med
mötesfria korsningar tvingar väg 55 att dels att gå på en hög vägbank samt skära igenom ett parti av
berg och morän. Vägen upp till bron och själva bron över Strängnäsfjärden gör vägen dominant vid
detta vägavsnitt.

Kulturmiljö och rekreation
Väg 55 sträcker sig igenom riksintresset för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2§ miljöbalken, vilket
betyder att Mälarlandskapet har en nationell betydelse med höga värden knutet till friluftsliv,
kulturvärden och turism. Dessa bestämmelser omfattar vatten- och strandområden samt öar med
oexploaterade sammanhängande natur- och kulturlandskap.
Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I Figur 11
redovisas dessa (totalt 23 stycken) inom ett avstånd om 100 meter från väg 55. Ca 400 meter öster som
vägen börjar riksintresset Strängnäs (D:18).
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Figur 11. Väg 55 sträcker sig igenom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vägen passerar även fornlämningar
och övriga kulturhistoriska lämningar mellan Tpl Lunda och Knäppinge. Objekt markerad i turkost är inom 100
meter från väg 55. Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan.

Natur och miljö
I höjd med tpl S:t Eskils källa sträcker sig vägen ca 400 meter längs Tingstuhöjdens
naturvårdsområde. Tidigare observerade biotoper inom området består bl.a. av hällmarkstallskog,
blandskog, kärr, ängar och lundområden varför Tingstuhöjden kan antas ha höga naturvärden. Större
delen av Tingstuhöjden omfattas även av Stadsskogen (885) som är ett viktigt tätortsnära
rekreationsområde med bland annat svampmarker och motionsspår. Området är även utpekat i det
regionala naturvårdsprogrammet för Södermanland som klass III, högt naturvärde. Strax sydost om
Tpl S:t Eskils källa finns det ett barrskogsområde som är utpekat som ett objekt med naturvärde.
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Norr om bron över Strängnäsfjärden sträcker sig vägen förbi ett skogligt biotopskyddsområde som är
en strand eller svämskog. Inom biotopskyddsområdet finn det även ett lövskogsområde som är
utpekat som naturvärde. Se Figur 12.

Knäppinge

Tpl S:t Eskils källa

Tingstuhöjden
Objekt med
naturvärde

Figur 12. Naturvärden i närheten av väg 55. Källa: Naturvårdsverket, lantmäteriet och geodatasamverken.
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Väg 55 korsar den skogliga värdetrakten ”Mälarens öar och strandskogar med omgivningar”. Strax
söder om Knäppinge, ca 40 meter in i skogen, står det utpekade värdefulla träd, se Figur 13.

Figur 13. Skogliga värdetrakter och värdefulla träd. Vid den röda cirkel i vänstra hörnet ligger Tpl Lunda och vid
den röda cirkeln i övre högra hörnet ligger Knäppinge. Röd linje är väg 55. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands
län.

Ca 100 meter väster om trafikplats S:t Eskils källa finns det ett av länsstyrelsen utpekat potentiellt
förorenat område, riskklass 4 (liten risk). Det är det en fastighet som använts till gjuteriverksamhet.

Vattenmiljö
Väg 55 sträcker sig över Strängnäsfjärden. Kvalitetskravet på vattenförekomsten (MälarenGisselfjärden - SE659046-156527) är God ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Den
ekologiska statusen är dock otillfredsställande och den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god kemisk
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status då det är problem med övergödning och för höga halter av miljögifterna kvicksilver och
bromerad difenyleter.12
Området omfattas även av miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen och
kvalitetskrav på gynnsamt tillstånd för Ängsö. Detta eftersom Ängsö är ett utpekat Natura 2000område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet.
Mälaren är även utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket enligt 2 kap. 5 § miljöbalken.

Klimat
Mellan tpl Lunda och tpl S:t Eskils källa, finns det av Länsstyrelsen i Södermanlands län områden som
markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på
markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis
har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad, se Figur 14.

Tpl S:t Eskils källa

Tpl Lunda

N

Figur 14. Kartbild över lågpunkter och flödesvägar. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Publika webbkarta.

12

VISS, u.d. Mälaren-Gisselfjärden
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Knäppinge – Märsön
Landskapskaraktär
Vägen sträcker sig genom ett skogs- och jordbrukslandskap där skogen på de omgivande bergen ramar
in de relativt små insprängda fälten och ger landskapet en viss småskalighet. Vid Aspö och
Björndalsviken öppnar landskapet dock upp sig.
Trots vägsträckningens närhet till Mälaren blir sjön uppenbar först vid Björndalsviken och
Lundboskär och kan förnimmas vid Säbyviken där vägen sträcker sig förbi strandängar.
Bostadsbebyggelsen i vid vägens direkta närhet är i regel sparsam. Bostadsbebyggelsen är samlad till
mindre byar en bit bort från vägen.
Vägen sträcker sig främst på en låg bank och följer i huvudsak terrängen men går vid ett tillfälle över
Mälaren på en vägbank vid Lundboskär och blir där ett mer tydligt landmärke. Vägen är även delvist
inspräng längs bergskanten mot vattnet vid Björndalsviken men blir då inte lika iögonfallande
eftersom vägen har skogen och berget som fond.

Kulturmiljö och rekreation
Vägen sträcker sig igenom riksintresset för det rörliga friluftslivet 4 kap 2§ miljöbalken. Längs vägen
finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I Figur 15 redovisas
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (totalt 15 stycken) inom ett avstånd om 100
meter från väg 55.
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Figur 15. Figuren visar att vägen går genom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vägen passerar även
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar mellan Knäppinge och Märsön. Objekt markerad i turkost är
inom 100 meter från väg 55. Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan.

Natur och miljö
Höjd med Rosendal är vägen dragen genom två områden som är utpekade i Ängs- och
hagsmarksinventeringen och strax norr om Rosendal, längs Björdalsvikens strand, på vägens västra
sida, passeras en nyckelbiotop bestående av barrskog på hällmark. Se Figur 1Figur 15.
Vid Säbyviken passeras ytterligare två områden som är utpekat i Ängs- och hagsmarksinventeringen,
vilket områden på vägens västra sida även ingår i nätverket Natura-2000 ( Säbyviken-Bädarn
SE0220354). Området rymmer hög biologisk mångfald med rödlistade arter, detta tack vare det
välhävdade betet på platsen.
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Norr om Säbyviken ligger det en lövskogslund direkt väster om vägen som är en utpekad nyckelbiotop
i vilket det även står två utpekade värdefulla träd (ekar), se
Figur 16 och Figur 17 nedan.
Vid det södra brofästet till bron över till Märsön, vid Lundboskär, ligger det till väster om vägen en
alsumpskog som är utpekad som ett objekt med naturvärde, se Figur 17 nedan.

Brofäste

Säbyviken

Björndalsviken

Rosendal

Figur 16. Kända naturvärden längs väg 55. Källa: Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Geodatasamverkan.

Väg 55 sträcker sig genom skoglig värdetrakten ”Mälarens öar och strandskogar med omgivningar”
och förbi en askallé vid Edeby med utpekade värdefulla träd. En allé omfattas av biotopskydd enligt 7
kap. 11 § och förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, se Figur 17.
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Säbyviken

Edeby

Figur 17. Väg 55 sträcker sig förbi en allé och utpekade värdefulla träd. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vattenmiljö
Vägen går vid och över Mälaren, dels vid Björndalsviken som är en del av Tynnelsjöfjärden
(SE658966-157325) vars kvalitetskrav är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus.
Området omfattas även av kvalitetskraven enligt fisk- och musselvattenförordningen. Den ekologiska
statusen är måttlig på grund av övergödning och den kemiska statusen uppnår ej god status. Detta på
grund av problem med miljögifter bland annat härrörande från urban markanvändning och från
transport och infrastruktur.13
Vattnet på vägbankens östra sida, över Grannäsfjärden, hör till Arnöfjärden (SE660180-157311) vars
kvalitetskrav är God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus. Området omfattas även av
kvalitetskraven enligt fisk- och musselvattenförordningen och krav på tillfredsställande
badvattenkvalitet (Bredsand). Den ekologiska statusen är måttlig på grund av övergödning och den
kemiska statusen uppnår ej god status på grund av problem med miljögifter från bland annat urban
markanvändning.14

13

VISS, u.d. Mälaren-Tynnelsöfjärden

14 VISS, u.d. Mälaren-Arnöfjärden
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På vägbankens västra sida ligger Oxfjärden (SE660124-156481) vars kvalitetskrav är God ekologisk
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus.
Vattenförekomsten ingår även i utpekade skyddade områden som omfattas av kvalitetskrav enligt och
kvalitetskrav enligt dricksvattenföreskrifterna samtmiljökvalitetsnormer enligt fisk- och
musselvattenförordningen.
Inom vattenförekomstens västra del, ca 3 km från vägen, ligger Natura 2000-området Ängsö
Urban markvändning och transport och infrastruktur bedöms ge upphov till betydande påverkan på
vattenförekomsten.15
Mälaren är även utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket enligt 2 kap. 5 § miljöbalken.

Klimat
Strax norr om Knäppinge, vid Janslunda och ca 1,5 km norrut mellan Skedinge och Rosendal, finns det
av Länsstyrelsen i Södermanlands län områden som markeras som lågpunkter. Dessa behöver inte
nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på markens lokala infiltrationsförmåga. Vid skyfall är
det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis har god infiltrationskapacitet, blir vattenmättad,
se Figur 18.

Rosendal

Skedinge

Janslunda

N
Figur 18. Kartbild över lågpunkter och flödesvägar. Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Publika webbkarta.
15

VISS, u.d. Mälaren-Oxfjärden
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Vid Björndalen, Norrsta, bron över till Märsön (gränsen mellan Uppsala län och Södermanlands län)
ligger vägen under länsstyrelsens rekommenderade lägsta grundläggningsnivå (+ 2,7 meter över
havet) för viktiga samhällsfunktioner. 16

Märsön – Fyrkanten
Landskapskaraktär
På vägen norrut korsar vägen Märsön som till stor del är skogsbeklädd med blandskog med enstaka
bebyggelse längs med vägen. Vägen går i huvudsak på en låg bank men passerar på delar av sträckan
ett antal mindre bergskärningar men följer i regel landskapets formationer till det att vägen går över
Hjulstabron där Mälaren blir det dominerande intrycket från vägen. Själva vägsträckningen på blir nu
ett distinkt landmärke i omgivningen.
När vägen åter når land sträcker den sig genom ett mosaiklandskap av skog samt områden med öppna
fält och hagar. Enstaka små bebyggelseenheter finns i direkt anslutning till vägen, i övrigt består
bostadsbebyggelsen främst av mindre gårdar på moränkullar en bit bort från vägen där den
mellanliggande åkermarken är uppodlad.
Precis innan vägen når Svinnegarn öppnar landskapet upp sig i en flack dalgång där jordbruksmarken
breder ut sig innan den letar upp sig på en höjd med Svinnegarns låga vita kyrka som en symbol för
byns långa kontinuitet som mötesplats. Norr om Svinnegarn samhälle öppnar landskapet åter upp sig
till öster och Mälaren och dess strandängar dominerar landskapet.

Kulturmiljö och rekreation
Vägen går igenom områden som både är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården enligt 3
kap 6 § (Enköpings-Näs herrgårdslandskap) och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken
och friluftslivet (södra Mälaren) enligt 3 kap 6§ miljöbalken.
Vidare berörs området även av Länsstyrelsen i Uppsala läns utpekade område, odlingslandskapets
bevarande (Svinnegarn) och regional kulturmiljövård. Se Figur 19.

16

Länsstyrelserna, u.d. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med
hänsyn till risken för översvämning
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Figur 19. Figuren visar kulturmiljövärden längs sträckan Märsön – Fyrkanten. Källa Geodatasamverkan och
Lantmäteriet.
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I området finns det ett större antal utpekade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I
Figur 20 redovisas fornlämningarna och övriga lämningar (totalt 32 stycken) inom ett avstånd om 100
meter från väg 55.

Fyrkanten

Märsön

Figur 20. Figuren visar fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar mellan Märsön och Fyrkanten. Objekt
markerad i turkost är inom 100 meter från väg 55. Källa: Lantmäteriet och Geodatasamverkan.

Natur och miljö
Vid Hjulstafjärden norra strand korsar vägen ett område som är utpekat inom ängs- och
hagmarksinventeringen, Naturvårdsprogrammet och inom Art- och habitatdirektivet (Hjulsta säteri).
Områdets främsta kvalitet är främst kopplat till äldre ekar vilka många även är utpekade som
värdefulla träd, se Figur 21 och Figur 22 och nedan. Vägen passerar ytterligare ett område utpekat
inom ängs- och hagmarksinventeringen vid Enköpings-Näs.
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Enköpings-Näs

Hjulsta säteri

Figur 21. Figuren visar sträckningen av väg 55 och kända naturvärden. Källa: Naturvårdsverket, Lantmäteriet och
Geodatasamverkan.

Vid Huseby passerar vägen ett område utpekat område i Naturvårdsprogrammet (Hag- och
vildparkbrynet kring Huseby säteri).
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Huseby

Hjulsta säteri

Figur 22. Figuren visar sträckningen av väg 55 och kända regionala naturvärden. Gröna områden = värdefulla
träd. Orange område = Naturvårdsprogram klass 2, mycket högt värde. Gult område = Naturvårdsprogram klass
3, högt värde. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Vattenmiljö
Vid Hjulstabron passerar vägen Oxfjärden vars kvalitetskrav är god ekologisk status 2027 och god
kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomsten omfattas även av krav enligt dricksvattenföreskrifterna och
fisk- och musselvattenförordningen samt kvalitetskrav på gynnsamt tillstånd för Ängsö då Ängsö är ett
området som är utpekat som ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet.
Urban markvändning och transport och infrastruktur bedöms ge upphov till betydande påverkan på
vattenförekomsten.
Mälaren är även utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket enligt 2 kap. 5 § miljöbalken.
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Fyrkanten – Enköping
Landskapskaraktär
Väg 55 går genom ett öppet kulturlandskap som bryts av några mindre skogsdungar. Bebyggelsen
ligger på moränkullar en bit bort från vägen och den mellanliggande åkermarken är uppodlad. Två
allékantade vägar som ansluter mot väg 55 syns väl i landskapet.
Vägen går på låg bank och är anpassad till landskapets formationer och utgör i dagsläget ingen stor
visuell barriär.

Kulturmiljö och rekreation
Vägen går igenom områden som både är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården enligt 3
kap 6 § (Enköpings-Näs herrgårdslandskap) och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken
(1998:808). Vägen är även dragen igenom ett område som av Länsstyrelsen i Uppsala län är utpekat
som regional kulturmiljövård och odlingslandskapets bevarande. Se Figur 23.

Figur 23. Regionala intressen och riksintressen – kulturmiljö. Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan.

Natur och miljö
Strax norr om Fyrkanten passerar väg 55 korsningen till Haga. Vid korsningen börjar allén som går
längs med vägen upp till Haga. Allén är biotopskyddad.
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Vattenmiljö
Väg 55 sträcker sig över grundvattenförekomsten Enköpingsåsen (SE661435-157191) vars kvalitetskrav
är god kemisk grundvattenstatus med undantag för trikloreten och tetrakloreten till 2027 och god
kvantitativ status. Grundvattenförekomsten omfattas även av krav enligt dricksvattenföreskrifterna. 17
Det kommunala dricksvattnet i Enköpings tas bland annat upp från Enköpingsåsen vid Munksundet. 18
I nuläget har grundvattenförekomsten otillfredsställande kemisk status medan den kvantitativa
statusen är god. Den kvantitativa statusen anger om vattenuttagen är i balans med
grundvattenbildningen.
Den kemiska statusen är dålig på grund av för höga halter av miljögifter av trikloreten och
tetrakloreten samt påverkan av klorid från transport och infrastruktur. 19
En del av åsen är utpekad som ett vattenskyddsområde, se Figur 24.

Figur 24. Figuren visar väg 55 och vattenskyddsområdet. Källa: Naturvårdsverket

Strax söder om cirkulationsplatsen in till Enköpings sträcker sig väg 55 över Enköpingsån.
Mälaren är även utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket enligt 2 kap. 5 § miljöbalken.

17

VISS, u.d. Enköpingsåsen

18

Enköpings kommun, u.d. Dricksvattnet i Enköping

19
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