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Paragraf 8 Ärendenummer KS2020/870 

Svar på samråd vägplan Rv 55 Enköping- Litslena  

Förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på 
remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att trafikverket genomför ett 
samråd för ombyggnationen av riksväg 55 mellan Enköping (trafikplats Annelund) 
och Litslena. Sträckan utgör en viktig regional förbindelse med omfattande 
arbetspendling. De brister som har identifierats är otillfredsställande trafiksäkerhet 
och framkomlighet samt undermåliga gång- och cykelmöjligheter längs vägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ställer sig positiv till projektets ambition om att 
redan befintlig vägsträckning föreslås användas till 2+1-väg, genom att vägrenar 
tas i anspråk samt att gång- och cykelväg anläggs parallellt med vägen. 
Förvaltningen anser dock att det finns behov av: 

- Fortsatt dialog krävs mellan kommun och Trafikverk kring vägplanens påverkan 
på detaljplaner. 

- Korsningspunkt till Hagalund/Enköpings företagspark bör fortsatt ses över. I 
kommunens trafikutredning dras slutsatsen att för att klara kapaciteten när 
Hagalund/Enköpings företagspark byggs ut ska det vara en cirkulationsplats och 
en planskild passage för oskyddade trafikanter. Trafikutredningen finns som en 
bilaga till yttrandet. 

- Förtydliganden gällande trafiksäkra passager och anslutningar kopplat till 
busshållplatser 

- Fortsatt översyn av gång- och cykelvägens sträckning 

Förvaltningen ser positivt på gång- och cykelbron i Skolsta, hanteringen gällande 
vattenförekomster och enskilda vattentäkter. Därtill har synpunkter lämnats 
gällande viltstängsel och viltpassager, masshantering samt bullerstörningar kopplat 
till friluftsliv. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sandra Mäkinen 
0171-625472 
sandra.makinen@enkoping.se 

 

Yttrande för vägplan för RV55 Enköping-Litslena 
(TRV2019/119335) 
Enköpings kommun har tagit del av samrådshandlingar för väg 55 Enköping-
Litslena. Kommunen lämnar nedan synpunkter under berörda rubriker. 

Samrådshandling väg 55 Enköping-Litslena, plan- och 
miljöbeskrivning 
 

3.3.1. Kommunala planer 

Planlagda ytor inom föreslaget vägområde (Enköping-Litslena) 

I några ytor överlappar vägplanen detaljplanelagd mark. Områden för tillfälligt 
vägområde kommenteras inte, men där permanent vägområde föreslås behöver 
konflikter med detaljplaner hanteras innan vägplanen fastställs. 

Byggnadsplan 4 (Skolsta):

 
 
Överlappande områden omfattar endast allmän platsmark Park och plantering 
inom föreslaget nytt permanent vägområde. Kommunen ser det mest som en 
formalitet att upphäva plan inom detta område (i anslutning till vägen). 
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Detaljplan 2011/25: Infart till Motorbana och i dagsläget till Sneby bergtäkt. 

 

Teoretiskt finns ingen konflikt mellan samrådsförslaget och gällande detaljplan. 
Men skulle denna utformning inte bli den slutgiltiga kan konflikt uppstå med 
detaljplanens kvartersgata och kanske även annars rent funktionsmässigt. Tung 
trafik finns redan till expanderande bergtäkt och dessutom finns pågående 
ansökan om stor regional masshanteringsanläggning (delvis utanför kommunen 
kontroll) och positivt planbesked för verksamhetsområde. I samrådsförslaget till 
vägplan finns en korsande gång- och cykelväg och samlokalisering av blandtrafik 
med närmare 15 hushålls persontransporter. Kommunen ser behov av att fortsätta 
dialog om detta område enligt överenskommelse vid samrådsmöte 14 januari 2021 
med Trafikverket (se även nedan). 

Hagalund (DPL 2012/165 norr om Rv55, DPL 2011/70 söder om Rv55 och DPL 
192 för själva riksvägen): 
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Detaljplan för själva vägområdet kan upphävas (DPL192) inom aktuellt område, 
men på norra och södra sidan måste intrång i privatägd och planlagd kvartersmark 
hanteras. Notera även att befintligt vägområde redan är i konflikt med kvartersmark 
i både DPL 2012/165 och 2011/70, inte bara föreslaget nytt permanent vägområde. 
Dessutom är samrådsförslaget otydligt var gräns mellan kommunalt och statligt 
vägområde går vad gäller Företagsgatan och dess anslutning till väg 55. Justering 
av detaljplan(er) inom detta område bör ske först när slutlig utformning presenteras 
efter att fortsatt dialog om helhetslösning mellan Hagalund och Sneby slutförts. 
Kvartersmark norr om väg 55 ägs av Peab respektive kommunen. Kvartersmark 
söder om väg 55 ägs av Kilenkrysset. 

Röd fet linje visar vatten- och spillvattenledningar som byggts ut till Kilenkryssets 
anslutning under 2020. Se vidare under rubrik övriga upplysningar om VA-
ledningar. 

 

4 Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 

4.1. Val av lokalisering 

I handlingarna går det att läsa att ”Befintlig vägsträckning föreslås användas till 
2+1-väg, utan breddning, genom att vägrenar tas i anspråk. Gång- och cykelväg 
anläggs parallellt med vägen.” Enköpings kommun ser positivt på detta.  

Vidare går det att läsa att ”Gång- och cykelvägen anläggs parallellt med väg 55 för 
att det på ett säkert och smidigt sätt ska gå att ta sig till och från busshållplatser.” 
Kommunen ser behov av förtydliganden kring hur oskyddade trafikanter ska ta sig 
till och från hållplatser på ett säkert sätt på båda sidor om vägen, och inte endast 
där gång- och cykelvägen är utpekad. Kommunen önskar också se mer detaljerat 
hur passager över vägen ska ske trafiksäkert på de platser där planskilda passager 
inte kommer att finnas. Hela resan-perspektivet bör säkerställas. 

 

4.2.2. Korsningspunkter och avfarter 

I samrådshandlingen nämns att antalet korsningspunkter längs vägen ska minskas 
samt att befintliga korsningspunkter ska uppdateras. Korsningar till kommunala 
eller större vägar ersätts med korsningstyp C eller ögla. Enköpings kommun har 
identifierat följande korsningspunkter till kommunal eller större väg längs sträckan 
där kommunen vill lämna synpunkter: 

Anslutning till Hagalund/Enköpings företagspark 
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Enköpings kommun har sedan 2018, inom ramen för vägplanearbetet, informerat 
Trafikverket om de utpekade verksamhetsområdena i östra Enköping – 
Hagalund/Enköpings företagspark, Sneby och Sneden 1:6 och att vägplanen bör ta 
höjd för utvecklingen i dessa områden. Enköpings kommun har under hösten 2020 
genom konsult genomfört en trafikutredning för att analysera vilken trafik som de 
nya verksamheterna inom området antas generera. Trafikutredningen fungerar 
som underlag till detta yttrande och finns även bifogad som bilaga till yttrandet. 

Kommunens utgångspunkt är att hänsyn ska tas till den exploatering som 
förväntas ske fram till 2040 och att korsningspunkterna planeras för den 
kommande kapacitetsökningen. Genom att beräkna trafikalstringen i området fram 
till 2040 får vi en uppfattning om vilken trafikbelastning det handlar om. Med stöd 
av trafikprognosen kan lämplig utformning i korsningspunkterna föreslås. 

I anslutningen till Hagalund/Enköpings företagspark kan det redan idag bli 
köbildning ut mot väg 55, och företagarna i området rapporterar om en 
problematisk trafiksituation. Detta bland annat under möte mellan företagarna, 
Trafikverket, Region Uppsala, Enköpings kommun den 3 april 2020.   

Kommunens trafikutredning visar att om nuvarande korsningstyp (typ C) behålls, 
samtidigt som väg 55 byggs om till mötesfriväg (2+1) och Hagalundsområdet 
exploateras enligt detaljplaner så kommer problematiken att öka avsevärt. Vid 
beräkning av kapaciteten för korsningen mellan Hagalund och väg 55 framkommer 
det att korsningen blir överbelastad i vardagsdygnstrafiken till år 2040 med en typ 
C-korsning. Trafikutredningen visar på ett helt överbelastat system som kommer att 
innebära stillastående trafik med stora fördröjningar. En utformning enligt 
korsningstyp C är därmed inte ett realistiskt alternativ mot 2040 med givna 
förutsättningar.  

Kommunen anser därmed att den föreslagna korsningsutformningen (typ C) inte 
följer de gällande riktlinjer som finns i Vägars och gators utformning (VGU) 
publikation 2020:029 om att anläggningen ska klara dimensionerande timme 20 år 
efter öppnandet. 

I kommunens trafikutredning föreslås istället en dubbelfältig cirkulationsplats. I ett 
sådant fall skulle anslutningen mot Norra varghällar via en planändring få 
samordnas till en fyrvägskorsning tillsammans med anslutningen till Hagalund.  

I koppling till anslutningen till Hagalund/Enköpings företagspark finns 
hållplats ”Enköpings företagspark”. Dessa hållplatslägen är inte trafiksäkra, vilket i 
sin tur riskerar att motverka resande med kollektivtrafik, något som är olyckligt då 
turtätheten på busstrafiken är hög. Vid en ombyggnation till mötesfriväg samt en 
hastighetshöjning kommer trafiksäkerheten ytterligare att sjunka för oskyddade 
trafikanter som ska ta sig till och från framförallt hållplatsläge A, färdriktning mot 
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Uppsala. I kommunens trafikutredning rekommenderas en planskild passage för att 
klara trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som behöver ta sig över vägen. 
Målpunkten Hagalund kommer fortsatt att växa och Enköpings kommun arbetar för 
att fler ska resa med gång, cykel och kollektivtrafik. Dessutom hänvisas resenärer 
från hållplats Varghällar till hållplats Enköpings företagspark, då hållplats 
Varghällar föreslås tas bort. Detta ger än större anledning till en planskildpassage 
då målpunkter finns på båda sidor om väg 55 redan i dagsläget. Ytterligare 
målpunkt kommer tillkomma i takt med att Sneden 1:6 utvecklas.  

Sneby bergtäkt 

Anslutningen till Sneby bergtäkt klarar enligt trafikutredningen en typ C-korsning. 
Det bör dock fortsatt poängteras att kommunens Fördjupade översiktsplan tydligt 
pekar ut området som en förlängning av befintligt verksamhetsområde och det 
finns planprocesser initierade. En osäkerhet i sammanhanget är detaljplanen för 
motorbanan och vilken utveckling som kan komma att ske där. Detta är ej 
medtaget i trafikutredningen. 

Skolsta 

Enköpings kommun är oroade gällande korsningen i Skolsta. Liknande utformning 
återfinns vid den södra in/utfarten Örsundsbro. Denna finns nu med i Region 
Uppsalas genomförandeplan för infrastrukturstatsningar 2021-2027 för att ses över 
och byggas om. Det vittnas om svårigheter att ta sig ut i korsningen, trots att det 
råder lokala hastighetssänkningar i området för korsningens skull. Detta leder i sin 
tur till chansningar framförallt vid utfart. Kommunen vill att korsningen i Skolsta ska 
utredas så att det inte uppstår en liknande situation och att lärdomar ska dras från 
södra infarten till Örsundsbro. 

Mindre anslutande vägar / 4.2.3. Sidovägar 

I samrådshandlingen beskrivs utredningsområdet till övervägande del utgöras ”av 
ett levande jordbrukslandskap med fristående lantbruk och villor av både äldre och 
nyare karaktär. Bebyggelsen koncentreras till stor del i byar, med gårdarna mer 
eller mindre på rad längs vägen”. I vägplanen föreslås anslutningar till mindre 
anslutande vägar stängas och samordnas. I många fall blir det långa omvägar för 
att nå en fastighet. Enköpings kommun anser därmed att Trafikverket bör se över 
de anslutningar som stängs samt hur sidovägar förläggas utmed väg 55, och att 
lösningar som inte avsevärt försvårar angöring för boende och de areella 
näringsverksamheterna ska utredas vidare och säkerställas. Kommunen anser att 
såväl boende som verksamma längs sträckan ska ha goda anslutningsmöjligheter 
till sina fastigheter. 
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4.2.4. Busshållplatser  

Skolskjuts 

Samtliga av de hållplatser som föreslås tas bort – Varghällar, Östertorp, Blåhäll 
och Vällinge används som skolskjutshållplatser. Enköpings kommun vill framhålla 
att lämpliga ersättningshållplatser/ lämplig lösning måste komma till, annars är det 
inte passande att ta bort hållplatser som används för skolskjuts. 

Varghällar 

I samrådshandlingen föreslås hållplats Varghällar att tas bort. Enköpings kommun 
anser att de boende i Varghällar i nuvarande förslag får en bristfällig möjlighet till 
hållbart resande. Detta då det i förslaget varken finns en koppling till den 
föreslagna gång- och cykelvägen på norra sidan av väg 55, eller en gång- och 
cykelväg till omkringliggande hållplatser som Enköpings företagspark (väster om 
Varghällar) eller Östertorp (öster om Varghällar). I Region Uppsalas stråkutredning 
anges att en gång- och cykelväg till Enköpings företagspark är en förutsättning för 
att hållplats Varghällar ska tas bort. Enköpings kommun vill understryka vikten av 
detta.   

Då hållplats Varghällar tas bort hänvisas dessa resenärer till hållplats Enköpings 
företagspark. Detta ger än större anledning till en planskildpassage, då målpunkter 
därmed finns på båda sidor om vägen redan i dagsläget, vilket kommer resultera i 
fler passager. Ytterligare målpunkt kommer tillkomma i takt med att Sneden 1:6 
utvecklas.  

Östertorp 

Hållplats Östertorp föreslås av Trafikverket att tas bort på grund av dålig sikt på 
platsen och svårigheter att uppnå en säker passage över vägen (illustrationskarta 
1-3, kartbild 3). Enköpings kommun vill framhålla att Sneby, förväntas växa med 
ytterligare arbetsplatser. Området kommer därmed att utgöra en utökad målpunkt. 

Enköpings företagspark 

Med en planskild passage och ett utbyggt gång- och cykelvägnät kan hållplatsen 
fungera som en samlingspunkt för resande till nuvarande samt kommande 
verksamhetsområden såväl norr som söder om väg 55. 

 

4.2.6. Gång och cykelväg 

I samrådshandlingen går det att läsa att två olika typer av gång- och cykelväg 
projekteras. Enköpings kommun anser att en separerad gång- och cykelväg är att 
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förorda som första alternativ. I andra hand ser kommunen att en bygdevägslösning 
kan fungera på sträckor där ÅDT förväntas vara låg och där oskyddade trafikanter 
inte vistas invid tung trafik. 

Gång- och cykelvägen startar/slutar i anslutning till Hagalund/Enköpings 
företagspark. Kommunen avser att inom den närmaste tiden detaljplanera området 
mellan Hagalund och Sneby verksamhetsområde. Kommunen anser därmed att 
det finns anledning till fortsatt dialog kring gång- och cykelvägens sträckning i detta 
avsnitt (illustrationskarta 1-3). 

I illustrationskarta 1-3, kartbild 3 passerar gång- och cykelvägen i förslaget två 
anslutningar där det kan förväntas tung trafik. Enköpings kommun vill framhålla 
vikten av att det vid dessa korsningar måste råda god sikt och en säker utformning 
för de oskyddade trafikanterna. I och med att det kommer att röra sig tung trafik 
längs denna sträcka anser kommunen att det ska vara en separerad gång- och 
cykelväg.  

Vidare fortsätter gång- och cykelvägen på den norra sidan av väg 55 fram till 
Blåbo. Här finns en gång- och cykelbro som tar gång- och cykelvägen till den södra 
sidan om väg 55. I anslutning till gång- och cykelbron finns hållplats Blåhäll, som 
föreslås tas bort. Om hållplatsen tas bort saknar gång- och cykelbron koppling till 
kollektivtrafik. Enköpings kommun anser ur ett ”hela resan-perspektiv” att de 
planskilda passagerna bör vara kopplade till aktiva hållplatser för att kunna dra 
nytta av investeringen i högre grad. Cykelparkeringar bör även samordnas vid de 
platser där det finns planskilda passager för att möjliggöra en samlingspunkt där 
resenärer kan ställa cykeln, passera vägen planskilt och sedan ta bussen. 
Kommunen ser även gång- och cykelbron som problematisk ur kulturmiljösynpunkt 
då den bryter ett öppet landskap.  

Enköpings kommun förordar att gång- och cykelvägen anläggs på den norra sidan 
av vägen för att skapa en gen sträcka för gående- och cyklister. Gång- och 
cykelbarhet kan säkerställas för boende i Vällinge genom en exempelvis 
bygdevägslösning till Skolsta. En passage över vägen krävs då så att det finns 
möjlighet att nå gång- och cykelvägen på norra sidan av väg 55 från Vällinge för 
genare sträcka i västlig färdriktning. Med en gång- och cykelväg på norra sidan väg 
55 nås också till Sneby (by) på norra sidan om väg 55.  

Enköpings kommun anser att gång- och cykelbron istället kan anläggas vid 
korsningen Enköpings företagspark där det finns större flöden.  

Kommunen ställer sig positiv till gång- och cykelbron i Skolsta, och vill understryka 
vikten av denna i koppling till det stora kollektivtrafikresande som sker till och från 
orten. Bron är även av vikt  för passager till/från samhälle och skola på södra sidan 
om vägen och det rekreationsområde som finns norr om vägen. 
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Gång- och cykelvägen löper därefter längs den norra sidan av väg 55 till 
Litslenarondellen, där den kopplar mot hållplats Litslena Kyrka med en passage i 
plan. Därefter fortsätter den längs väg 263 för att sluta ca 300 meter efter 
cirkulationsplatsen. Enköpings kommun anser att gång- och cykelvägen bör 
fortsätta ytterligare drygt 300 meter, till anslutning väg 540. Detta skulle möjliggöra 
att gång- och cykelvägen även når ett omland från Litslena-Hällby samt kopplar till 
hållplats Litslena by som buss 803 (Enköping-Bålsta) trafikerar.  

 

4.2.8. Viltstängsel och viltpassager 

Enköpings kommun ser positivt på det gedigna underlag som tagits fram avseende 
naturvärden och viltrörelser. Däribland fältinventeringar, intervjuer med 
eftersöksjägare, viltstatistik och även Trafikverkets egna publikation Vägars och 
gators utformning, VGU. 
Allt detta ligger till grund för föreslagna viltpassager, en faunabro på sträckan 
Enköping-Litslena och tre faunabroar på sträckan Örsundsbro-Kvarnbolund samt 
ett antal passager i anslutning till vattendrag.  
Utöver de i underlagshandlingarna diskuterade arter av så kallat klövvilt så bör 
även större rovdjur nämnas. Särskilt lodjur förekommer regelbundet inom 
kommunen och kring berörda vägsträckor. De rör sig därför över riksväg 55. Det 
bör även tilläggas att enstaka observationer av både björn och varg har i området. 
Individer av de här tre större rovdjuren har såväl stora revir eller hemområden samt 
företar större och längre rörelser i landskapet än individer av klövvilt. Även om de 
stora rovdjuren är få relativt hjortdjuren så innebär rovdjurens beteende att de 
behöver röra sig över stora områden, vilket medför att de även behöver passera 
stora vägar. Deras beteende hindras av stora infrastrukturbarriärer och de behöver 
alltså säkra viltpassager. 
 
Föreslagen faunabro Enköping-Litslena kan ha sin betydelse för lokala viltrörelser 
men placeringen är problematisk med avseende på landskapsbild och omgivande 
terräng såsom jordbruksmarken i söder. Landskapsavsnittet söder om väg 55 har 
dessutom en lång viltbarriär i och med viltstängslet längs E 18.  
Sannolikt skulle det bästa för de olika viltpopulationerna i området vara en 
helhetslösning där man studerar behovet av faunabroar längs vägsträckorna väg 
55 Enköping-Litslena-Örsundsbro samt E 18 Enköping-Ekolsundsviken. Särskilt 
om Trafikverket i senare skede avser göra trafiksäkerhetsåtgärder (viltstängsel) 
längs befintlig 2+1-väg rv 55 Litslena-Örsundsbro. 

 

5.5.1. Vattenförekomster och enskilda vattentäkter 
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I handlingen beskrivs att åtgärder ska genomföras för att minska påverkan från 
dagvatten på naturliga vattenmiljöer. I första hand gäller det åtgärder som ser till att 
vattenförekomsten (recipienten för vägbanans dagvatten) inte ska försämras. 
Vägbanan har funnits på denna plats länge. Tidigare miljöhänsyn för vägbanan har 
varit bristfällig. Det finns därför en ”miljöskuld” som man i det här läget borde 
beakta för att nå längre med vattenkvaliteten i vattenförekomsten som tar emot 
dagvatten från vägbanan.  

”Planförslaget medför en liten ökning av avrinningen från trafikerade ytor, men med 
de åtgärder som projekteras fram och redovisas i granskningshandlingen bedöms 
förslaget medföra neutrala till något positiva konsekvenser i jämförelse med 
nollalternativet, då kända brister i vägens avvattning kommer att åtgärdas”. 

Innehållet bör tolkas som att Trafikverket tar ansvar för en del av den 
uppkomna ”miljöskulden” och att man därför strävar efter att genomföra åtgärder 
som inte bara utesluter en försämring av vattenmiljön utan att de leder till en 
förbättring av vattenkvaliteten i de vattenförekomster som är recipienter av 
dagvatten från vägbanan. Detta ser Enköpings kommun som mycket positivt.  

Generell synpunkt om dagvattenföroreningar 

En stor källa till spridning av föroreningar till vatten är mikroplaster som kommer 
från bilar genom väg- och däckslitage. En del av dessa föroreningar når ut i 
vattenförekomsterna via vägdagvattnet. Vi vill påminna om att detta är en viktig 
förorening att ta hänsyn till vid hantering av dagvatten.  

5.5.3 Naturresurser 

I handlingen går det att läsa att ”Projektet skall eftersträva optimerad massbalans, 
med återanvändning av material, såväl inom projektet, som med externa 
intressenter och projekt. Utförd markundersökning visar att schaktmassor till 
övervägande del kan återanvändas inom projektet. Massor som inte nyttiggöras 
inom projektet utreds för användning i angränsande projekt eller i närområdet för 
att minimera transporter.” I det fall överskottsmassor uppstår anser kommunen att 
det kan vara lämpligt att dessa används för att skydda omgivningen från buller 
genom att anlägga bullervallar längs aktuell och tidigare ombyggd vägsträcka där 
det är finns behov och är lämpligt med hänsyn till omgivningen. Om bullervallar 
anläggs ska dessa vara utformade så att de är ändamålsenliga för sitt syfte att 
minska buller och inte överdimensioneras för kvittblivning av överskottsmassor. 
Asfalt bör i största möjliga mån återanvändas till nytillverkning av asfalt. Krossad 
asfalt kan beroende på föroreningsinnehållet vara lämpligt för användning till 
exempel som bärlager i vägar eller som ytbeläggning på cykelvägar och lättare 
trafikerade vägar. Asfalt ska undvikas som fyllnads- och konstruktionsmaterial till 
exempel för att bygga upp vägar eller liknande. I det fall massor ska användas för 
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anläggningsändamål externt är det viktigt att det finns ett syfte med användningen. 
Det ska också vägas in om massorna innebär att marken där massorna ska 
återvinnas får en högre föroreningsgrad än innan åtgärden. Det behöver tas 
hänsyn till att massor inte ska bidra till att diffusa föroreningar sprids i miljön. 

5.5.6 Boendemiljö 

Friluftsliv  

Det saknas beaktande av ökande bullerstörningar i naturmiljön och hur det 
påverkar friluftslivet och tillgång till tysta miljöer. 

Övriga upplysningar 

Kommunalt vatten och avlopp 

Sträckan vid gång- och cykelvägen mot Hagalund 

På sträckan där det i förslaget är planerat för gång- och cykelväg vid 
Hagalund/Enköpings företagspark har kommunen dricksvatten- och 
spillvattenledningar som anlades 2020. Dessa måste tas i beaktande under 
detaljprojekteringen och utförandet av gång- och cykelvägen. Kommunens VA-
avdelning ska samrådas under projekteringen och åtgärder för att säkerställa VA-
ledningarnas funktion och säkerhet kan eventuellt behöva utföras. Inga åtgärder på 
kommunens VA-ledningar får utföras utan kommunens godkännande och 
medverkan. 

Ledningarna vid Skolsta 

I Skolsta har kommunen dricksvatten- och spillvattenledningar som korsar väg 55. 
Trafikverket har tidigare varit i kontakt med kommunens VA-avdelning om tillstånd 
att filma dessa ledningar. Kommunens VA-avdelning ska informeras om resultatet 
från filmningen och samrådas under projekteringen för att säkerställa ledningarnas 
framtida funktion. Inga åtgärder på kommunens VA-ledningar får utföras utan 
kommunens godkännande och medverkan.  

Fortsatt dialog 

Enköping kommun ser behov av och välkomnar fortsatt dialog kring vägplanerna 
framförallt kopplat till detaljplaner, gång- och cykelvägen samt trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter såväl vid passage över väg som längs med. 

Bilaga: Trafikutredning Hagalund (2020-11-17) 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sandra Mäkinen 
0171-625472 
sandra.makinen@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Samråd - vägplan för Rv55 Enköping-Litslena 
(TRV2019/119335) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på 
remissen. 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket genomför ett samråd för ombyggnationen av riksväg 55 mellan 
Enköping (trafikplats Annelund) och Litslena. Sträckan utgör en viktig regional 
förbindelse med omfattande arbetspendling. De brister som har identifierats är 
otillfredsställande trafiksäkerhet och framkomlighet, samt undermåliga gång- och 
cykelmöjligheter längs vägen. 
 

Samrådshandlingarna finns här: Dokument för väg 55, Enköping–Litslena - 
Trafikverket  

Enköpings kommun har beviljats förlängd svarstid till den 24 februari. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ställer sig positiv till projektets ambition om att 
redan befintlig vägsträckning föreslås användas till 2+1-väg, genom att vägrenar 
tas i anspråk samt att gång- och cykelväg anläggs parallellt med vägen. 
Förvaltningen anser dock att det finns behov av: 

- Fortsatt dialog krävs mellan kommun och Trafikverk kring vägplanens 
påverkan på detaljplaner. 

- Korsningspunkt till Hagalund/Enköpings företagspark bör fortsatt ses över. 
I kommunens trafikutredning dras slutsatsen att för att klara kapaciteten 
när Hagalund/Enköpings företagspark byggs ut ska det vara en 
cirkulationsplats och en planskild passage för oskyddade trafikanter. 
Trafikutredningen finns som en bilaga till yttrandet. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-55-malardiagonalen-mellan-norrkoping-och-uppsala/vag-55-enkopinglitslena/dokument-for-vag-55-enkopinglitslena/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-55-malardiagonalen-mellan-norrkoping-och-uppsala/vag-55-enkopinglitslena/dokument-for-vag-55-enkopinglitslena/
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- Förtydliganden gällande trafiksäkra passager och anslutningar kopplat till 
busshållplatser 

- Fortsatt översyn av gång- och cykelvägens sträckning 

Förvaltningen ser positivt på gång- och cykelbron i Skolsta, hanteringen gällande 
vattenförekomster och enskilda vattentäkter. Därtill har synpunkter lämnats 
gällande viltstängsel och viltpassager, masshantering samt bullerstörningar kopplat 
till friluftsliv. 
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Inledning  

VAP VA-Projekt AB har fått i uppdrag att ta fram en trafikutredning för att analysera 

vilken trafik som kommer att genereras av de nya verksamheterna i området.  

Hagalund är idag ett industriområde under utveckling och kommer på sikt generera 

mycket trafik. Det är främst lättare industrier, logistik, kontor samt mindre skala av 

handelsområden (ej dagligvaruhandel eller livsmedel) som kommer att etableras i 

området.  

I ett angränsande projekt håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för mötesfri 

landsväg på väg 55 som sträcker sig längs med Hagalund. Projektet inväntar besked 

från Länsstyrelsen gällande miljöpåverkan. Samrådsmöte för vägplan förväntas ske 

under senhösten 2020. 

Målet med trafikutredningen är att säkerställa trafiksäkerheten och ta fram en bra 

trafiklösning vid de båda korsningspunkterna ut mot väg 55. Idag finns det några 

mindre utfarter mot väg 55 som måste stängas och ledas om mot de två större. 

Med tanke på den exploatering som förväntas ske fram till 2040 är det viktigt att 

korsningspunkterna planeras för den kommande kapacitetsökningen. Genom att 

beräkna trafikalstringen i området fram till 2040 får man en uppfattning om vilken 

trafikbelastning det handlar om. Med stöd av trafikprognosen kan lämplig utformning i 

de båda korsningspunkterna föreslås.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  Illustration över området ”Hagalund” samt del av Sneden 1, söder om väg 55. 
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Beskrivning av planerna  

Enköpings kommun har genom olika detaljplaner gjort det möjligt att exploatera för 

diverse verksamhetsområden. Främst lätt industri och logistik men även för kontor och 

en mindre skala handel. Det östra området av Hagalund är ännu inte detaljplanelagt 

men ska inom kort ut på samråd. Hela området förväntas i stort sett vara färdig 

etablerat och utbyggt till 2040.  

Området som redan idag är ett industriområde kommer expandera i snabb takt till ett 

betydligt större industriområde. Den mark som ännu inte är exploaterad består i 

huvudsak av blandskog som på vissa platser avverkats som förberedelse för 

exploatering enligt gällande detaljplaner. 

Företag som redan är etablerade i området är AGA (Linde Gas AB), Börjes Transport 

och en återvinningscentral som drivs av Veolia Recycling, samtliga är rödmarkerade i 

bilden nedan.  I väst ligger Enköpings företagspark där det finns ett 20-tal 

verksamheter och området är under utveckling. För dessa har en trafikutredning1 

utförts sedan tidigare och trafikalstring därifrån har tagits med som underlag i följande 

utredning. 

 

Västra delen  

Figur 2. Detaljplaner i det västra området med numrering. 

 

 
1 PM-Trafikflöde Sneby 1:12 (WSP 2020-03-02) 

1 

2 

6 

5 

3a 

4 
3b 
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Figur 4 

 

1.  Detaljplan 2012/165 för Hagalund 1:4, Företagsparken. Planen innefattar 

hela området i figur 3 och är den ursprungliga detaljplanen. De områden som 

inte är ”rödmarkerade” har en uppdaterad detaljplan eller är redan 

exploaterade, figur 4. 

 

 

 

 

 

Huvudinriktningen för området är att etablera en företagspark bestående av kontor, 

industri och handel, med undantag för livsmedel. Inom detta ingår servicefunktioner 

för företagsparkens behov, exempelvis bokföring, revisionsbolag, kopiering, tryckeri, 

restaurang, samlingssal, bank, friskvårdscenter med mer (för flera tusen anställda). Den 

rödmarkerade ytan i kartbilden utgör 466 000 m2 och fastigheten antas bebyggas upp 

till 35% av fastighetsarean. 

  

Figur 3 
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Figur 6. Del av Dpl 1:4. 

2. Detaljplan 2017/570 för del av Hagalund 1:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen möjliggör en stor sammanhängande fastighet på närmare 200 000 m2 

längst i norr med markanvändning J, industri. Med möjlighet att dela kvarteret i flera 

fastigheter. 

I sydost möjliggörs ett kvarter och en fastighet på ca 40 000 m2 söder om gatan, 

genom anslutning till kvarteret som i övrigt kvarstår inom DPL 2012/165. Detaljplanen 

möjliggör etablering av kontor, industri och handel, med undantag för livsmedel. 

I västra delen av kvarteret delas 40% av ytan av för att bli allmän plats Natur för 

dagvatttenförsörjning och -rening och resterande del behåller markanvändning och 

bestämmelser från DPL 2012/165.  

Fastigheten antas bebyggas 35% av fastighetsarean. I den norra delen tillåts en 

nockhöjd på 30 meter och på resterande yta 12 meter. 

 

 

  

Figur 5. Dpl 217/570. 
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3a. Dpl 2012/165 samt 2011/461. 

Följande områden är detaljplanelagda och genererar redan idag trafik. För dessa har en 

trafikutredning skett sedan tidigare2.  Även Enköpings kommun har gjort 

trafikmätningar på området, trafikalstring 

från den har tagits med i utredningen. 

Verksamheterna på området är Börjes 

Transport, AGA gas (Linde Gas AB) och en 

återvinningscentral som drivs av Veolia 

Recycling. I väst ligger Enköpings 

företagspark där det finns ett 20-tal 

verksamheter 

och området är 

under 

utveckling. 

 

  

 

3b. AGA Gas (Linde Gas AB) detaljplan 192. Planområdets totala yta är ca 93 000 m2 

och BTA-ytan som är exploaterad uppgår till 10 000 m2. Genom kontakt med företaget 

framgår det att mindre utbyggnad/expandering kan 

ske inom närtid, men det kommer troligen inte leda 

till några större rekryteringar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 PM-Trafikflöden Sneby 1:12 (2020). 

Figur 10.  Sydväst. Del av Dpl 1:4 

Figur 9. Nordost. Dpl 
192. 

3a 

3b 

Figur 8. Dpl 2011:461 

Figur 7. Dpl 2011:461. 
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Figur 14. Dpl 1118. 

4. Detaljplan 2016/225 för Hagalund 1:14 m.fl. 

Planområdets totala yta är ca 26 000 m2. Området är planlagt för industri, 

kontor och handel, med undantag från livsmedel. Fastigheten antas bebyggas 

med 35% av fastighetens area och högsta nockhöjden är satt till 16 meter. 

 
Figur 12. Dpl 2016:225. 

5. Viking motorpark Dpl 1118 (detaljplan för Bårskär 1:1 mfl). 

Planområdet är ca 1 400 000 m2. Här har det planerats för Norra Europas största 

motorpark, den har funnits med i planeringen länge och detaljplanen antogs 2008. I 

information som inkom sent i utredningen framgår det att det finns planer för att utöka 

användningsområdet och yta för det berörda planområdet. Det ska möjliggöras 

etablering av bland annat logistik, teknikpark, testbana- och motorbana, solpark och 

energisystem. Det finns inga illustrationskartor men tanken är att planområdet ska ha 

en förlängd sträckning i sydöstlig riktning. Planområdets ytor och verksamhetsområden 

stämmer väl överens med redan befintlig uträknad trafikalstring för östra området. 

Därför kan alstringsunderlaget för östra området kvarstå och motorbanans område 

inkuderas i det alstringstalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Dpl 
2016:225. 

Figur 13. Dpl 1118. 
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Figur 16. Dpl 2011:170. 

6. Detaljplan (2011/170) för Norra Varghällar, Del av Sneden 1. 

Planområdet är ca 170 000 m2 och antagen exploateringsgrad för fastigheten är 35% 

av totala fastighetsarean. Detaljplanen möjliggör etablering för i huvudsak 

industriområde med industriverksamhet av icke störande karaktär och möjlighet till 

kontorsverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Östra delen 
I den östra delen av området pågår det arbete med nya detaljplaner. Det finns ännu 

inga detaljerade uppgifter om storleken på kommande fastigheter. Som underlag för 

trafikalstring har det därför i utredningen uppskattats ungefärliga ytor med 

motsvarande markanvändning som tidigare detaljplaner i Hagalundsområdet.  

 

 

 

 

Figur 17. Planområde som ska ut på samråd. 

 

Figur 15. Dpl 2011:170. 
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7.  

Planområdet är ca 72 000 m2 stort. Arbetet med 

detaljplanen pågår och den ska möjliggöra 

etablering av en betongfabrik. Här antas att upp 

till 35% av fastigheten får bebyggas, ett antagande 

som gjorts genom att studera de redan 

detaljplanelagda områdena där majoriteten har de 

förutsättningarna. 

 

8.  

Planområdet är ca 40 000 m2 och detaljplanen ska 

möjliggöra exploatering för logistik/lager-

verksamhet. Med tanke på övriga detaljplaner där 

majoriteten tomter får bebyggas upp till 35% så 

görs ett likvärdigt antagande gällande BTA yta 

även här. 

 

9.  

Planområdet är ca 50 000 m2 stort och planen är 

att bygga logistik/lager-verksamhet. Här antas att 

upp till 35% av fastigheten får bebyggas. 

 

 

10.  

Planområdet är ca 54 000 m2 och kommande 

detaljplan ska möjliggöra exploatering för lätt 

industri/mindre verksamheter. 35% av tomten 

antas få bebyggas. 

 

11.  

Planområdet är ca 59 000 m2 och kommande 

detaljplan ska göra det möjligt att etablera för 

lätt industri/mindre verksamhet. Tomten antas 

få bebyggas upp till 35%. 

 

 

 



 

Sida 12 av 31 
 

12.  

Planområdet är ca 

144 000 m2, med 

kommande 

detaljplan 

möjliggörs 

etablering av lätt 

industri/mindre 

verksamhet.  

Tomten antas få 

bebyggas upp till 

35%. 

Väver man samman alla gällande detaljplaner samt planer som ska ut på samråd så 

innebär det en stor förändring i trafikalstringen. Det är mycket trafik som succesivt 

kommer öka fram till 2040 då området poneras vara fullt utbyggt. 

Mot bakgrund av tillkommande verksamheter i området så förväntas kraftiga ökningar 

av fordonstrafiken, där den tunga trafiken kommer att få en stor andel av totaltrafiken.  

Parallellt med detta håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 55, viktigt här 

är att hålla en dialog och samordna trafikalstringsprognoserna så att de båda 

korsningspunkterna får en utformning som klarar av den ökade trafiken för 2040. 
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Nuvarande trafikstrukturer 

Vägnätet – Längs med planområdet går väg 55 som är en statlig väg och för närvarande 

håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för ombyggnad till mötesfri landsväg. Idag 

finns det två större korsningspunkter (trevägskorsningar Typ C i väster och Typ A i öst) 

som gränsar till Hagalundsområdet. Det finns även några mindre väganslutningar från 

området ut mot väg 55 som på sikt ska stängas helt. Utöver dessa finns det inga andra 

kopplingar från området till omgivande vägnät.  

Idag ligger vardagsdygnstrafiken (VaDT) på ca 13 400 fordon varav tung trafik utgör 

14%. Trafikalstringen från Hagalund är idag låg med 1 560 fordon (omräknat i 

vardagsdygnstrafik3). Östra delen av Hagalund gränsar till E18 men för att ta sig ut på 

Europavägen måste man ta sig via väg 55 och sedan vidare ut på E18.  

Figur 18. Nuvarande trafikflöden i området, källa www.trafikverket.se. 

Trafikmängden i punkt 3* är räknad av Trafikverket. Om antagandet om att den största 

delen av trafiken från Hagalundsområdet är vänd mot E18 stämmer, borde 

trafikmängden i punkt 3 vara något högre än de siffror som har uppmätts i punkt 1 och 

2. 

 

 

 
3 All trafikalstring är omräknad i Vadt (vardagsdygnstrafik) eftersom området till största del 
alstrar trafik på vardagarna, på helgerna kommer många verksamheter hålla stängt. 

13 400 VaDT 

8 800 VaDT 

27 000 VaDT 

33 800 VaDT 

12 400* VaDT 

13 400 VaDT 

Trafikalstring 

från området 

idag = ca 1 600  

Trafikalstring 

från området 

idag = ca 200  
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Figur 19. Bilden visar gällande hastigheter i området. 

Hastigheter- I området är den skyltade hastigheten 40 respektive 50 km/h på 

majoriteten av vägarna. På riksväg 55 är det 70 km/h förbi utfarten mot Företagsgatan 

och Hagalundsområdet. Något österut är hastigheten 90 km/h. 

 

GC-vägar - Området ligger externt nordöst om Enköping. Det finns en gång- och 

cykelport under E18 som knyter samman Hagalund och Enköping, den är dock i 

renoveringsbehov och har ett begränsat nyttjande i dagsläget. Vägen är grusad och 

saknar belysning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20. Bilden visar gång och cykelvägar i området och var GC-porten korsar E18. 

Eftersom Hagalund står i startgroparna för att få börja exploateras så är det en 

begränsad andel gång-och cykelbanor på området än så länge.  Gång och cykelvägar 

som finns idag kan ses i figur 10 ovan. Det finns planer för att utveckla GC-vägnätet på 

området.  
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Kollektivtrafik – På väg 55 finns det busshållplatser som angränsar till Hagalund men 

ingen kollektivtrafik in på området, det är inte något som det planeras för heller. 

Turtätheten är hög, det går i regel en regionsbuss förbi området var 15.e-30.e minut 

(buss 803, Enköping-Bålsta samt buss 804, Enköping-Uppsala). Trafiksäkerheten kring 

busshållplatserna är dock bristfälliga och många som jobbar och tar sig till området 

prioriterar bilen.  

Figur 21. Bilden visar befintliga busshållplatser. 

Sammanfattande nulägessituation 
I den västra korsningen kan det redan idag bli köbildning ut mot väg 55. Bibehålls 

ursprunglig korsningstyp som den är idag (korsningstyp C) samtidigt som väg 55 byggs 

om till 2+1 väg och Hagalundsområdet exploateras enligt alla detaljplaner kommer 

problematiken öka avsevärt. 

GC-vägar i Hagalundsområdet har så smått börjat komma till men det finns mycket 

kvar att göra. Det finns idag en GC-port under E18 som knyter samman Enköping och 

Hagalund. Vägen är grusad och håller en låg standard därav har GC-vägen ett begränsat 

nyttjande 

De busshållplatser som finns idag är inte trafiksäkra och detta främjar inte resandet, 

vilket är olyckligt då turtätheten är hög på busstrafiken. Vid en kommande ombyggnad 

till mötesfri landsväg så kommer trafiksäkerheten sjunka ytterligare för bussresenärer i 

passagepunkterna över vägen.  
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Resultat av trafikalstring 

Trafikutredningens syfte är att ta fram ett underlagsmaterial som ska påvisa vilka 

konsekvenser för trafiksystemet som uppstår vid genomförandet av planerna. 

Exploateras Hagalundsområdet till fullo så kommer trafiken öka markant fram till 2040. 

Målet är att säkerställa trafiksäkerheten och ta fram en bra trafiklösning vid 

korsningspunkterna ut mot väg 55. 

Trafikverket planerar för en mötesfri landsväg på väg 55 och arbete med vägplan 

pågår. Därför är det väsentligt att trafikprognosen som presenteras kan samordnas 

med Trafikverkets prognos 2040. Detta för att skapa rimliga trafiklösningar som kan 

möta framtida trafikalstringstal och kapacitetsökning i anslutning till 

Hagalundsområdet. Analysen går ut på att beräkna trafikalstringen från området för att 

i sin tur kunna kontrollera kapacitet i de båda korsningspunkterna och föreslå lämpliga 

korsningsutformningar.  Trafikverket har tagit höjd för att invänta utredningens 

resultat innan de går ut på samråd med sin vägplan. 

 

Förutsättningar/tillvägagångssätt  
Genom att ha studerat befintliga detaljplaner, kommande planer samt områden i 

Hagalund som redan är exploaterade så har trafikalstringstal tagits fram. BTA ytan har 

räknats ut på varje enskilt område. I samråd med kommunen har en rimlig 

exploateringsgrad för bebyggelsen bedömts till 35 %  

av den totala fastighetsarean. I kalkylen finns ett 

antagande om att området är utbyggt ”till hälften” 

2030 och ”till fullo” 2040.  

Samtlig trafikalstring från området har räknats 

samman och fördelats på de båda utfarterna ut på 

väg 55. Mål och riktningsfördelning har därefter 

antagits enligt tabell på höger sida.  

Trafikalstringen för tillhörande verksamhetsytor till 

”Viking motorbana” ingår till viss del  i östra 

planområdets trafikalstringstal.  

En annan del att notera är att redan exploaterad mark har en befintlig trafikmängd som 

tagits med i beräkningarna. 

I utredningen har Trafikverkets basprognos använts. Prognosen har tagits fram och 

visualiserats med dagens trafikuppräkningstal för att beräkna 2030 och 20404. ÅDT har 

räknats om till VaDT för att vara kompatibla med utredningsresultaten. 

 
4 Fram till 2040 har Trafikverkets prognostal räknats upp med 1,30% på personbil och 1,56% på 
lastbil. 



 

Sida 17 av 31 
 

 

Markanvändningen i området antas dominera av logistikverksamhet och lätt industri. 

Det kommer även etableras kontor och mindre 

handelsområden.  

I kalkylen och framtagandet av trafikalstring i 

områden med flexibla detaljplaner så har 

följande antaganden gjorts angående 

markanvändningen. 

 

Kollektivtrafik- samt GC-andel för anställda i området förväntas ligga på 30%. Trafiken 

som 2040 kommer att genereras från Hagalundsområdet har begränsats till 2/3 vid 

ackumulering med Trafikverkets prognos 2040. Detta för att inte riskera dubbelräkning, 

då Trafikverket sannolikt har med en viss andel av den ökade trafikalstringen från 

Hagalund i basprognosen men inte för hela området som ska exploateras. 

Varje fastighet inom Hagalundsområdet är reglerad med olika markanvändningar i 

detaljplanerna. Utefter dessa användningar har sedan ”nyckeltal” tagits fram för 

respektive verksamhet för att kunna beräkna den totala alstringen per område. 
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Nyckeltal för samtliga verksamhetsområden: 

Nyckeltal för lätt industri/tillverkning:  

• Ca 18 anställda/ 1000m2 BTA. 

• 70% av de anställda förväntas åka bil. 

• Samåkning beräknas med 1,2 personer i varje bil. 

• Anställda förväntas totalt medföra ca 21 fordonsrörelser/ 1000m2 per dag. 

• Besöksrörelse/godstransporter till 4 fordonsrörelser/1000m2 per dag. 

• Totalt = 25 fordonsrörelser/1000m2 per dag. 

 

Nyckeltal för logistik/lager: 

• Ca 5 anställda/ 1000m2 BTA. 

• 70% av de anställda förväntas åka bil. 

• Samåkning beräknas med 1,2 personer i varje bil. 

• Anställda förväntas totalt medföra ca 6 fordonsrörelser/ 1000m2 per dag. 

• Besöksrörelse/godstransporter till 4 fordonsrörelser/1000m2 per dag. 

• Totalt = 10 fordonsrörelser/1000m2 per dag. 

 

Nyckeltal för kontor: 

• Ca 40 anställda/ 1000m2 BTA. 

• 70% av de anställda förväntas åka bil. 

• Samåkning beräknas med 1,2 personer i varje bil.  

• Anställda förväntas totalt medföra ca 70 fordonsrörelser/ 1000m2 per dag. 

• Besöksrörelse/leveranser beräknas till 7 fordonsrörelser/1000m2 per dag.   

• Totalt = 77 fordonsrörelser/1000m2 per dag. 

 

Nyckeltal för trafikalstring till handel (ej dagligvaruhandel) sällanköp: 

• Ca 30 platser per 1000m2. 

• Uppehållstiden vid sällanköp ca 2 h. 

• Handel som antas hålla öppet mellan 10:00-18:00. 

• Anställda + gods beräknas till 48 fordonsrörelser/1000m2 per dag (ca 20% av 

den totala fordonsrörelsen som är 240 rörelser). 

• Totalt = 288 fordonsrörelser/1000m2 per dag.  
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Resultatet som följer är indelat i två kartbilder med tillhörande tabell, detaljplanelagt 

område samt östra området som ska ut på samråd. Genom att beräkna trafikalstring 

från hela området fram till 2040 kan man få en uppfattning om hur de båda 

korsningspunkterna påverkas i ett framtida perspektiv.  Utifrån resultatet kommer ett 

rimligt utformningsförslag att presenteras.

Figur 22. Trafikalstring från detaljplanelagt område. 

Område BTA (bruttoarea 
m2) 

Verksamhet Fordonsrörelse/dygn 

1 125 300 m2 Industri, kontor, handel 
(ej dagligvaru) 

4 600 

2 70 000 m2 Logistik 700 

2 14 000 m2 Industri, kontor, handel 
(ej dagligvaru) 

500 

3a/b 93 900 m2 Industri/mindre 
industri/tillverkning 

1 6005 

4 9 100 m2 Lätt industri/tillverkning 200 

5 ? Motorsportsverksamhet  ? 

6 59 500 m2 Logistik 600 

Totalt: 371 800 m26  8 2007 

 
5 På rödmarkerade områden har en trafikalstring beräknats sedan tidigare med 1560 
fordonsrörelser (2020-03-12 WSP). Trafikmätning har även gjorts från kommunen (2019/2020), 
kommunens resultat har tagits med i denna trafikutredning. 
6 Exklusive punkt 5. 
7 Exklusive punkt 5. 
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Område BTA 
(bruttoarea 
m2) 8 

Verksamhet Fordonsrörelse/dygn 

7 25 200 m2 Större industri 300 

8 14 000 m2 Logistik/lager 100 

9 17 500 m2 Logistik/lager 200 

10 18 900 m2 Lätt 
industri/tillverkning 

500 

11 20 700 m2 Lätt 
industri/tillverkning 

500 

12 50 400 m2 Lätt 
industri/tillverkning 

1 300 

13 - Befintlig verksamhet 
NCC m fl. 

200 

Totalt: 146 700 m2  3 100 

 
8 Området ska ut på samråd, inga exakta ytor finns att tillhandahålla. Ungefärliga ytor har tagits 
fram. Gällande BTA har vi gjort ett antagande på att 35% av tomten får bebyggas. 

Figur 23. Trafikalstring för det Östra området. 
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Sammanställning av resultat 

Trafikalstring från området 

I bilden ovan visas en sammanställning från all trafikalstring från området, hur mycket 

trafiken förväntas öka fram till 2040 om all BTA (35%) yta exploateras. Av det östra 

områdets alstring har det gjorts ett antagande om att 50% av trafiken förmodas välja 

den östra korsningen och resterande den västra. Mycket beroende på hur det interna 

vägnätet i området kommer utformas, vilket är svårt att förutspå i dagens läge och då 

det inte finns någon färdig detaljplan för området.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Den totala trafikalstringen från Hagalundsområdet. 



 

Sida 22 av 31 
 

Trafikalstring ut mot väg 55 och E18 

Den högra bilden visualiserar 

sammanställningen för 

trafikalstringen som tagits fram 

för 2030, då området förväntas 

vara exploaterat upp till 50%. 

Redan här kan vi se att stapel 3 

avviker från de övriga. 

 

 

 

 

Här följer trafikalstringen som 

förväntas till 2040, då all BTA 

yta beräknas vara exploaterad. 

Genom att betrakta pelarna i 

stapeldiagrammet så syns en 

tydlig ökning på punkt 3. Vilket 

innebär att den sträckan 

kommer få den största 

belastningen allt eftersom 

Hagalund exploateras. 

 

 

 

Figur 25. Trafikalstring 2030. 

Figur 26. Området med antagna mätpunkter. 

Figur 27. Trafikalstring 2040. 
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Efter att ha beräknat länk 3 som  

Efter att ha beräknat trafikalstringen för Hagalund så är det specifikt länk 3 som 

kommer få den största belastningen fram till 2040. Mycket beror på att 

godstransporter tar sig ut på väg 55 mot E18 och majoriteten trafik förmodas gå mot 

Stockholm därav den något högre ökningen på sträcka 5. Trafik in mot Enköping har 

också en något högre trafikmängd än vad Trafikverkets prognos säger. En hög andel 

Enköpingsbor förväntas arbeta på Hagalundsområdet i takt med att exploatering och 

rekrytering kommer ske. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 28. Nuläge och prognos 2040. 
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Förslag på nya trafikstrukturer 

Fördelning av trafik till/från området 
Hur fördelningen av trafik från området kommer att ske är viktig för att förutse hur de 

olika korsningarna vid anslutningarna från området i östra 

och västra delen kommer att belastas.  

Trafiken från området har i huvudsak fyra huvudsakliga 

målpunkter. Uppsalaområdet, Norra Mälardalsområdet 

(Västerås/Örebro), centrala Enköping samt 

Storstockholmsområdet. Mot Uppsala uppskattas ca 20% av 

trafiken gå, en lika stor andel förväntas gå mot E18 västerut 

och Enköping. 40% har färdriktning mot Stockholm och ut 

på E18 österut. Många arbetspendlingar förväntas ske 

mellan Enköping och Hagalund. De övriga destinationerna 

kommer ha en hög andel varutransporter, som går mellan 

lager och störres städer/handelsorter.  

 

Dimensionering av korsningar 

Västra korsningen (Typ-C idag). 

Med alla detaljplaner och förslag till exploateringar som finns så innebär det att 

kapacitetshöjande åtgärder i främst den västra korningen kan bli nödvändiga men det 

kan även komma att bli aktuellt i den östra korsningen ut mot väg 55.  

Figur 29. Västra korsningspunkten. 

Med hjälp av alstringsberäkning och befintliga trafiksiffror så har 

trafikalstringsprognoser tagits fram. Från detta underlag har det sedan gjorts en 

kapacitetsberäkning för de berörda korsningarna. Beräkningen har skett med CAPCAL 

version 4.5, som är ett datorstöd för analys av kapacitetsutnyttjandet i en 

korsningspunkt. Genom dessa beräkningar kan relevanta uppgifter presenteras om hur 

mycket trafik varje korsningstyp klarar av innan kö och andra komplikationer uppstår. 
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Den västra korsningen har i den nuvarande planeringen förutsätts utföras som ett 

förskjutet trevägskäl, där den nya anslutningen mot område 6 (se figur 24) söder om 

väg 55 lokaliseras något öster om nuvarande korsning. Detta fungerar bra om 

korsningsutformningen blir av typ C men för större korsningstyp måste 

korsningspunkten samordnas och utföras som en fyrvägskorsning. 

Trafikbelastningen i korsningen har studerats vid 2030 med förutsättningen att 

området är utbyggt till hälften och 2040, där förutsättningen är att området är helt 

utbyggt.  

Belastning 2030 i den västra korsningen (vardag) 

 

Capcal är uppbyggd kring beräkning av en korsning i taget och hanterar inte 

systemeffekter mellan korsningar. I den västra korsningspunkten kan beräkningar bara 

ske av en trevägskorsning i taget med Capcal.  

Vid beräkning av kapaciteten för trevägskorsningen mellan Hagalund och väg 55 

framkommer att punkten kommer att få ett rimligt kapacitetsutnyttjande vid 

utformning med en typ C-korsning 2030. Det är vänstersvängande trafik från Hagalund 

mot väg 55 österut som får lägst prioritet i korsningen och viss köbildning kommer att 

uppstå under maxtimtrafiken. 

Trevägskälet mellan Norra Varghällar och väg 55 får en godtagbar trafikbelastning 

eftersom den sekundära trafiken från området är mindre än från Hagalundsområdet. 

Två förskjutna trevägskäl med kort mellanliggande avstånd kommer att påverka 

trafiken i huvudriktningen genom fördröjningar från av- och påsvängande trafik. Om 

eventuella effekter av hur korsningarna påverkar varandra ska studeras, så kan detta 

ske i en trafiksimuleringsmodell.  
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Belastning 2040 i den västra korsningen (vardag) 

 

Västra korsningen blir överbelastad i vardagsdygnstrafiken 2040 med en typ C-

korsning. Det kommer bli störst problem för vänstersvängsrörelser från 

Hagalundsområdet. 

Relationer från Hagalund får belastningar på över 1.0, vilket innebär ett helt 

överbelastat system som kommer att innebära stillastående trafik med stora 

fördröjningar. En utformning enligt korsningstyp C är inte ett realistiskt alternativ mot 

2040 med givna förutsättningar. 

Ett alternativ till en typ C-korsning är att istället utforma korsningen som en stor 

dubbelfältig cirkulationsplats med dubbla till- och frånfarter. Anslutningen mot Norra 

Varghällar får då via en planändring samordnas till en fyrvägskorsning tillsamman med 

anslutningen från Hagalund. 

Korsningen kommer att få ca 30 000 inkommande fordon per dygn, vilket en 

dubbelfältig cirkulationsplats kan hantera kapacitetsmässigt. 

Den stora fordonsströmmen som svänger ut från Hagalundsområdet mot E18 får högst 

kapacitetsutnyttjande på 0.6, vilket anses vara god standard. En beredskap för att 

hantera framtida trafikströmmar efter 2040 kan vara att förstärka cirkulationsplatsen 

med bypass-lösningar, där vissa svängrörelser kan ledas utanför den cirkulerande 

trafiken. 
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Östra korsningen (Typ-A korsning idag). 

 
Figur 30. Nuvarande utformning vid Östra korsningen 

Östra korsningen är en sekundärvägsanslutning med betydligt mindre trafikmängder än 

vid den västra korsningen. Kapacitetsberäkningar visar att en Typ-C korsning fullt möjlig 

både 2030 och 2040. 

Belastning 2030 i den östra korsningen (vardag) 

 

Belastning 2040 i den östra korsningen (vardag) 

 

En osäkerhet i sammanhanget är detaljplanen för motorbanan. Kommer denna att 

etableras enligt detaljplan så kan det innebära väldigt stora trafikbelastningar under 

evenemang. 
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Nya strukturer för gång- och cykeltrafik 
Eftersom industriområdet i Hagalund står under utveckling finns det inte tillräckligt väl 

utbyggt system av gång- och cykelvägar i dagsläget. Gång- och cykelbanor behöver 

planeras in i detaljplanerna och komma till utförande i takt med att planerna 

genomförs för att främja cykelåkning till och från området.  

Nuvarande passagepunkt under E18 i västra delen av området håller låg standard och 

behöver rustas upp för att bli ett mer attraktivt val vid resor till och från området.  

Eftersom en utveckling av bostadsområden kommer ske i den östra delen av Enköping 

så blir en naturlig reserelation för cyklister mellan bostäder i söder och 

arbetsplatsområden i norr, men där ligger E18 som en kraftig barriär. För att utveckla 

cykelvägnätet och möta en situation fram mot 2040 bör planerna på en ny cykelbro 

över E18 utredas. 

Trafikverket har förslag inom pågående projekt med väg 55 att en GC-väg ska följa på 

den norra sidan av vägen. Denna bör anslutas mot Hagalundsområdet för att sedan 

samordnas med kommunens cykelvägnät. En gång- och cykelanslutning mot Norra 

Varghällar söder om vägen kommer att kräva en planskild passage, se även 

kollektivtrafikåtgärder. 

Figur 31. Anspråk på cykelvägar, underlag från Enköping kommuns Gång- och cykelplan  

  

Områden för bostadsutveckling 

Befintliga cykelvägar 

Behov av nya cykelvägar  
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Kollektivtrafikåtgärder 
En mycket viktig aspekt för att främja en hållbar utveckling av Hagalundsområdet är att 

skapa attraktiva kollektivtrafiklösningar så att fler väljer bort bilen vid sina arbetsresor 

till det kommande arbetsplatsområdet. 

För att tillskapa denna attraktivitet är det viktigt att öka tillgängligheten för 

kollektivtrafikresor till och från området. Eftersom pendelbusstrafiken mellan Uppsala 

och Enköping passerar området finns stor potential för kollektivtrafiken.  

Den enskilt viktigaste åtgärden är att skapa trygghet i hållplatsläget på väg 55 för de 

resenärer som kommer till och från Hagalundsområdet. Eftersom det finns verksamhet 

på båda sidor och pendling sker åt båda hållen så kommer anspråken för gångtrafiken 

att passera väg 55 vara stora.  

Utredningens utgångspunkt är att passagen bör planskiljas med trafiken på väg 55.  

Om korsningar utförs som typ C är passager i plan ett mycket tveksamt alternativ som 

inte kommer främja ökad andel kollektivtrafik. En lösning med cirkulationsplats ger 

något bättre trafiksäkerhet vid passage men mot bakgrund av stora trafikrörelser med 

stor andel tung trafik är även detta ett tveksamt alternativ. 

Effekten av väl utbyggda GC-banor i området samt en trafiksäker busshållplats blir att 

en hög andel biltrafik kan uteslutas från trafikprognoserna.  
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Sammanfattande analys 

Trafikutredningens syfte är att tydliggöra utvecklingsscenarier för industriområdet vid 

Hagalund för att ge underlag till lämpliga trafiklösningar vid de båda korsnings-

punkterna ut mot väg 55. Med studier av detaljplaner och kommande planer som ska 

ut på samråd för Hagalundsområdet har en trafikalstring beräknats för området vid 

olika horisontår. 

Området förutses exploateras i snabb takt och det kommer att leda till stora 

trafikökningar fram mot 2040. För att minska problemen med alltför höga 

trafikmängder från biltrafiken behöver gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken 

integreras i planeringen av området. Många Enköpingsbor kan förväntas cykla, gå eller 

åka buss till sin nya arbetsplats i Hagalund men det gäller att skapa bra förutsättningar 

för ett sådant resesätt. Utredningen föreslår att cykelnäten i Enköping på ett bättre 

sätt byggs ihop med Hagalundsområdet, samtidigt som planerat cykelstråk utmed väg 

55 också kopplas ihop med områdets cykelvägnät. 

Trafikverket planerar att väg 55 ska byggas om till mötesfri landsväg med 

mitträckesseparering. I samband med denna ombyggnad är det av största vikt att se 

över utformningen av korsningspunkter mot Hagalundsområdet. Utredningen visar att 

nuvarande korsningsutformning i den västra korsningen kan klara kapaciteten till 2030 

men med antagna förutsättningar kommer inte denna utformning att klara kapaciteten 

2040. Den östra korsningen är mindre belastad av trafik och klarar därför en enklare 

korsningsstandard med endast separat vänstersvängfält i huvudriktningen. 

Utredningens rekommendation är att den västra korsningen bör utformas som en 

dubbelfältig cirkulationsplats med dubbla till- och frånfarter i huvudriktningarna. I en 

sådan lösning bör anslutningen till Norra Varghällar samordnas i samma punkt. Vidare 

bör en planskild passage utformas för att klara trafiksäkerheten från de hållplatsläge 

som planeras i korsningen samt kommunikationen mellan Norra Varghällar och 

Hagalund. 

Utöver ovanstående finns några faktorer i anslutning till området som inte tagits 

hänsyn till i utredningen men som bör följas upp i kommande planering. Dels kommer 

Försvarsmakten att utveckla sin verksamhet i Enköping, bland annat marken norr om 

E18 intill Hagalundsområdet.  

Försvaret har planer på en fordons hanteringsyta norr om väg 55/ i det nordvästra 

hörnet av Hagalundsområdet. Det kommer resultera i en utökad personalstyrka med 

sporadisk belastning på vägnätet. Detta kan då tidvis påverka kapaciteten i korsningen. 

Försvaret kommer troligtvis anpassa sin utryckning vid tidpunkter då övrig trafik är 

generellt låg och det förväntas därför inte bli någon större påverkan på 

medeldygnstrafiken.  
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En annan faktor är ”Viking motorbana” som i dagens läge är svårbedömd men kommer 

den etableras enligt detaljplan så blir det en markant trafikökning i området. 

Majoriteten av trafiken kommer dock vara förlagd till helger, då stora evenemang 

planeras ske och kan därmed skapa tillfälliga trafikstörningar.  

Under utredningens gång har det framkommit information om ett utökat 

verksamhetsområde som ska tillhöra motorbanan. Den utökade ytan har visat sig 

överensstämma väl med de trafikalstringsberäkningar som gjorts för kommande 

verksamhetsområden i östra delen av området. Därmed är en stor del av ”Viking 

motorbanas” kommande trafikalstring vad det gäller verksamhetsområden inkluderad i 

denna trafikutredning. 

 

________________ 

2020-11-17 
 
Jan Englund/Madeleine Allvin Trafikplanerare VAP 
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