Antagandehandling

Antagen 2012-09-20
Laga Kraft 2012-10-22

Planbeskrivning

Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan
Lekebergs kommun, Örebro län
2012-08-27

Bostäder vid golfbanan

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna
och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda
marken och vattnet till inom ett planområde.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park…),
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar
eller gångvägar över annans mark.
En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.
PROCESSEN
Denna detaljplan följer ett normalt planförfarande enligt nya PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

Planbeskrivning
Bakgrund

Efter överenskommelse med fastighetsägaren låter Lekebergs kommun detaljplanelägga
ett område i anslutning till Lanna golfbana. Detaljplanen ska möjliggöra för byggnation
av småhus (villor). Ett avtal har slutits mellan fastighetsägaren och kommunen om att
kommunen åtar sig detaljplaneläggning av bl. a det aktuella området mot att kommunen får
förvärva mark som ägs av fastighetsägaren.

Handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Denna planbeskrivning
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Trafikutredning Lanna-Hidinge (Sweco Infrastructure AB) - bilaga till planbeskrivningen

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett 30-tal friliggande
enbostadshus i anslutning till golfbanan i Lanna.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av delar av
fastigheterna Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge-Lanna 4:35 och Vreta 10:1. Området är beläget
så att det i söder öster och norr omgärdar befintlig range, övnings- och pitchbana.
Planområdets area uppgår till 6,2 hektar.
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun anges för Lanna att nyproduktion av
bostäder ska ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse.
Nyproduktion ska anpassas till befintlig bebyggelse och rådande naturförhållanden.
2009 antogs en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Lanna- och Hidingeområdet
där det aktuella planområdet inte pekas ut specifikt. I denna anges dock att tillkommande
bebyggelse bör ske som komplettering och i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper
I november 2011 har förslag till fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna,
VINNA-området, ställts ut och i juni 2012 antogs planen av Lekebergs kommun och
beräknas även vara antagen av Örebro kommun i september 2012.  I denna senaste
fördjupning, som ska ersätta gällande FÖPar, pekas det aktuella planområdet ut som
utbyggnadsområde för bostäder.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet är idag inte detaljplanelagt, men stora delar omfattas av områdesbestämmelser
för Golfbanan vid Lanna vilka vann laga kraft 15 mars 2001. Sydöst om området gränsar två
detaljplaner, 1814-P57 och 1880-P90-5, vilka båda huvudsakligen möjliggör för bostäder.
Detaljplan 1814-P57 berörs av den nya planen genom att planen möjliggör för en gångoch cykel-anslutning till lokalgatan i det befintliga området. Områdena norr och öster om
området är inte planlagda.
Miljömålsprogram 2010-2015
I Lekbergs miljömålsprogram anges att vid nybyggnation ska grönområden anläggas
i anslutning till bostäder. Gröna korridorer skapas som binder samman grön- och
skogsområden med bostadsområdena. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Kommunala beslut i övrigt
Ett avtal mellan Lekebergs kommun och markägaren har upprättats 2012-01-03 där
markägaren överlåter en för kommunen intressant fastighet mot att kommunen låter
detaljplanelägga två av markägarens områden för villabebyggelse. Ett av dessa områden är
det nu aktuella planområdet.

Förutsättningar
Mark och vegetation
Planområdet utgörs i helhet av flack och svagt kuperat terräng. En stor del av planområdet
utgörs av mark använd som golfbana, öppna gräsbevuxna ytor med få träd. I östra delen
av planområdet finns de yttre delarna av ett lövskogsområde som sedan fortsätter vidare
öster om planområdet. De sydvästra delarna av planområdet skiljs från golfbanan genom en
trädridå med ett flertal äldre träd.
Geotekniska förhållanden
Marken består företrädesvis av lerig morän. Hela Lannaområdet innehåller förhöjda
radonförekomster i mark. Geoteknisk undersökning bör göras innan byggnation påbörjas.
Fornlämningar
Inom planområdet finns enligt riksantikvarieämbetets databas, Fornsök, ett
fornlämningsområde i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde. Fornlämningen
är dock registrerad i Fornsök som undersökt och borttagen vilket innebär att lämningen är
arkeologiskt undersökt och borttagen och då kvarstår inget skydd enligt kulturminneslagen.
Riksintresse
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av
naturbetesmarker. Riksintresset omfattar ett nord-sydligt stråk av kalk- och skifferberggrund
öster om Kilsbergsförkastningen. Den näringsrika berggrunden har gett ett mångformigt
landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap med ängsrester och hagmarker.
Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön.
I den pågående fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna pekas planområdet ut som
lämpligt för bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård, Latorpsplatån, står det
att läsa:
Omfattande naturvårdsinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta de områden
som har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat har den
nationella inventeringen av ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av
Skogstyrelsen fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till
utbyggnadsområden.

En stor del av detaljplaneområdet används idag som golfbanemark och kan därför inte
anses påverka riksintresset för naturvård negativt. I de östra och de sydvästra delarna av
planområdet finns ett antal storvuxna ädellövträd som bör bevaras. Inom planområdet bör
även befintliga stenmurar bevaras och läggs förslagsvis i tomtgräns. En större stenmur
i de östliga delarna av planområdet sparas genom att i detaljplanen ingå i en 20 meter
bred passage av naturmark. Detta för att säkerställa de naturvärden som finns i direkt
närhet till stenmuren och att tillgodose behovet av en gynnsam bevarandestatus för arten
större vattensalamander i området. De relativt stora tomterna möjliggör för att bevara de
naturvärden som är viktiga för att tillgodose riksintresset för naturvård.
Bebyggelse
Den bebyggelse som finns inom planområdet består av tre friliggande småhus, i övrigt är
området obebyggt.
Trafik
Planområdet nås idag från Vretavägen i väster eller via den traktor-/skogs-väg som passerar
öster om området. Till fots kan man även ta sig till området från de bostadsområden som i
söder gränsar till planområdet.
En övergripande trafikutredning för Lanna-Hidinge har tagits fram under våren 2012. Målet
med denna är bl. a. att Lekebergs kommun ska kunna erbjuda en väl fungerande infrastruktur
med god standard på vägar, gator och torg. Pendlingsmöjligheterna till omkringliggande
större orter ska vara goda och det ska vara lätt att hitta ett passande boende i Lekeberg.
Eftersom det aktuella detaljplaneområdet har funnits med som utbyggnadsområde under
framtagandet av trafikutredningen kommer inte detaljplanen begränsa möjligheterna för en
god helhetslösning för trafiksituationen i Lanna. Området är en del i hur Lanna kan utvecklas
för att möta efterfrågan på bostäder samtidigt som ett effektivt och trafiksäkert vägnät kan
byggas ut och binda samman befintliga och framtida bostadsområden.
Trafikutredningen förseslår två alternativa lösningar för trafikmatningen i Lanna-Hidinge,
gällande såväl bil- kollektiv- och gång/cykeltrafik. Trafikmatning och ökad trafiksäkerhet
för oskyddade trafikanter föreslås lösas genom att effektuera alternativ 1 och 2. För
detaljplaneormådet är det främst alternativ 1 som är förutsättningen för en god trafiksituation
inom området.
Alternativen berör flera väghållare och möten planeras under hösten 2012 tillsammans med
Trafikverket och Örebro kommun för att nå en överenskommelse avseende vem som bygger
vad och när byggnation kan ske. Ambitionen är att utbyggnadstakten av infrastruktur följer
utvecklingen avseende effekten av befintliga och kommande detaljplaner inom området.
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun föreslås förorda att bygga trafiklösningar  i enlighet
med förslag 1 och 2 enligt framtagen utredning för Lanna - Hidinge. Beslut tas den 28
augusti 2012 och har därför möjlighet att påverka detaljplanen innan den kan antas av
kommunfullmäktige.
Golfbanan
Den befintliga drivingrangen och övningsbanan beräknas inte innebära en risk för de boende
inom planområdet. Skulle det visa sig att det ändå uppstår problem med golfbollar inom
planområdet kan ett högre staket kring golfverksamheten bli aktuellt.

Större vattensalamander
Runt detaljplaneområdet finns lokaler för den fridlysta arten Större vattensalamander. Det
större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren samt
sommaren. Under andra delar av året utnyttjar de ett landområde på en radie om 50-300
m från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan endast
landhabitatet.
En inventering av planområdet, avseende naturvärden och större vattensalamandrar har
genomförts. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen har en 20 meter bred
passage med naturmark lagts till i detaljplanen för att tillgodose vattensalamandrarnas
landhabitat vid en större stenmur i området. Stenmur är viktig för att tillgodose
vattensalamandrarnas behov och för att arten fortsättningsvis ska ha en gynnsam
bevarandestatur i området. Vattenhabitat för större vattensalamander finns ej inom
planområdet.
Småbiotoper
Planområdet innefattar ingen jordbruksmark vilket innebär att av småbiotoper är endast
alléer skyddade enligt 7 kap 11§ MB och förordningen (1998:1252). Inga alléer finns inom
planområdet.

Planförslaget
Planförslaget i stort
Planområdet föreslås byggas ut med större friliggande villor på relativt stora tomter. För
att få ett sammanhängande område utan att begränsa utformningen alltför mycket, hålls
området samman genom enhetlig takbeläggning och placering av byggnader.
Bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i två plan med en byggnadshöjd på 5,5 meter,
förutom i området direkt norr om den genomgående lokalgatan där bostäder tillåts i en (1)
plan med en byggnadshöjd på 4 meter. Den minsta tomtstorleken i området är 1000 kvm och
50 procent av fastighetsarean får bebyggas. Huvudbyggnader ska placeras med längsta sidan
utefter förgårdsmark och entreér ska placeras mot gatan.
Inom hela planområdet ska taktäckningen vara sedumtak eller motsvarande ”grönt tak” och
byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande.
Bebyggelsen grupperas kring en lokalgata som löper österut genom området från den
västra infarten fram till planområdets sydöstra gräns, strax innan den nuvarande traktor-/
skogsvägen.  Den nya lokalgatan löper sedan parallellt med traktor-/skogsvägen längs med
planområdets östligaste sida och får en anslutning västerut i planområdets norra del, vilken
avslutas med en vändplats. För att vidare knyta samman planområdet med de befintliga
omkringliggande områdena möjliggör även planen för en gång- och cykelbana mellan
planområdets lokalgata och Korallgatan i söder.
Trafik
Biltrafik
Planområdet nås från Vretavägen i väster och en lokalgata löper genom hela
bebyggelseområdet och avslutas i planområdets norra del. Boendeparkering avses lösas i
anslutning till respektive bostad.
Utfartsförbud regleras i erforderlig omfattning mot väg 567, Vretavägen. Ett byggnadsfritt
avstånd på 12 meter utmed Vretavägen regleras även i planen.
Anslutning till väg 567, Vretavägen
Anslutningens standard ska tillgodose god trafiksäkerhet och utformningen ska ske i enlighet
med VGU. Alla kostnader belastas av exploateringen/kommunen och Trafikverket ska få
granska och godkänna bygghandlingar innan arbete utförs.
Övergripande trafikutredning
För att få en tillfredsställande trafiklösning inom planområdet är ett av de två alternativen
i den framtagna trafikutredningen för Hidinge-Lanna, en förutsättning. Detta alternativ ger
möjlighet att koppla områdets lokalgata vid vändplatsen i norr till en huvudgata som löper
vidare västerut mot Vretavägen och även norrut mot väg 691 (gamla E18).
Lekebergs kommunstyrelse förväntas besluta om att förorda att bygga trafiklösningar
i enlighet med både förslag 1 och 2 enligt trafikutredningen. Ambitionen är att
utbyggnadstakten av infrastruktur följer utvecklingen avseende effekten av befintliga och
kommande detaljplaner inom området.

Utdrag ur trafikutredningen för Lanna-Hidinge, bilden visar ett föreslaget
gång-/cykelnät (gula linjer) och ett alternativ för en ny bilväg (röd linje). Denna bilväg, i
ungefärlig dragning, skapar underlag för en tillfredsställande trafiksituation inom planområdet.
För vidare underlag kring den övergripande trafiksituationen hänvisas till Trafikutredning
Lanna-Hidinge (Sweco Infrastructure AB, 2012) vilken ska finnas bifogade till
planhandlingarna.
Gång- & cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna inom planområdet. En
separat gång- och cykelbana i söder möjliggörs för att knyta ihop planområdet med
intilliggande bostadsområde.
Den trafikutredning som har tagits fram för Lanna-Hidinge rekommenderar ett utbyggt
gång- och cykelnät där planområdet får kopplingar i alla vädersträck. Genom att tillskapa
ett säkert trafiknät även för de mjuka trafikanterna, med till stor del separerade gång- och
cykelbanor, kan det planerade bostadsområdet väl integreras med den befintliga och framtida
bebyggelsen i Lanna.
Kollektivtrafik
Inom planområdet kommer ingen kollektivtrafik att köra. Däremot trafikeras Lanna centrum,
som ligger ca 900 meter från planområdet, av busslinje 513 mellan Örebro och Fjugesta.
Buller
Kommunen ansvarar för att se till att bullernivåerna från väg 567 inte överskrider gällande
riktvärden.
Grönområden
Inom planområdet finns ett naturområde som bevarats med hänsyn till den fossila åkern
inom detta område, vilken är utpekad som fornlämning. Detta naturområde knyts även ihop
med omkringliggande skogs- och åkermarksområden.

Teknisk försörjning
Vatten & Avlopp
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
Genom krav på så kallade ’gröna tak’ underlättas hanteringen av dagvatten då avrinningen
från takytorna minskar med upp till 50% på årsbasis och takvegetationen medför en
fördröjning av avrinningen vilket ger ett jämnare flöde till övrigt dagvattensystem.
Dagvattnet avses sedan tas hand om via naturlig infiltrering på tomten.
El- & telenät
För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen krävs en ny transformatorstation i
ansluting till naturområdet, i planområdets sydöstra del. En förändrad dragning av delar av
det befintliga högspänningsnät krävs vid en exploatering av planområdet.
Planområdet kan anslutas till det befintliga telenätet. Om ny byggnation medför att Skanova
tvingas vidta  undanflyttningsåtgärder, ska respektive person som initierar åtgärden bekosta
den samt ansvara för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt av kablar.

Miljöbedömning
Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning
göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan
behovsbedömning har gjorts för denna detaljplan där det framgår att planens totala
utnyttjande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs
planförslaget och följer detta genom planprocessen.

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Bedömd tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan program
Samråd om planförslaget
v. 13-16
Granskning av planförslaget
v. 25-27
Antagande av planförslaget
september 2012
Laga kraft				oktober 2012
Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att detaljplanearbetet går som planerat samt att
planen inte överklagas.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt detaljplanen.
Ansvarsfördelning & Huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman för
i planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark) och är även ansvarig för
framtida drift och underhåll av allmän platsmark. E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elnät
och Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det
kommunala VA-nätet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen förutsätter avstyckning av planens B-område. Tomterna ska ha en minsta storlek
om 1000 kvm och beräknas ligga mellan 1000-1500 kvm.
Fastighetsbildning enligt detaljplan kommer att kunna ske när detaljplanen har vunnit laga
kraft. Fastighetsbildningsfrågor handläggs av Lantmäteriet Örebro län.
Servitut och ledningsrätt
I den mån allmänna ledningar kan behöva förläggas på kvartersmark kommer dessa att
regleras med servitut eller ledningsrätt.
Namnsättning
Namnsättning av lokalgatan genom detaljplaneområdet sker genom förslag från Sydnärkes
byggförvaltningen till Sydnärkes Byggnämnd för fastställande av kommunfullmäktige i
Lekebergs kommun. Detta ska ske så snart kommunfullmäktige antagit detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till
planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens taxa
för varje enskild tomtköpare.

Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
Genom krav på så kallade ’gröna tak’ underlättas hanteringen av dagvatten då avrinningen
från takytorna minskar med upp till 50% på årsbasis och takvegetationen medför en
fördröjning av avrinningen vilket ger ett jämnare flöde till övrigt dagvattensystem. Dagvattnet
avses sedan tas hand om via naturlig infiltrering på tomten.
El
För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen krävs en ny transformatorstation. En
förändrad dragning av delar av det befintliga högspänningsnät krävs vid en exploatering av
planområdet.
Planområdet kan anslutas till det befintliga telenätet. Om ny byggnation medför att Skanova
tvingas vidta  undanflyttningsåtgärder, ska respektive person som initierar åtgärden bekosta
den samt ansvara för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt av kablar.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till planen i enlighet med gällande VAV-P76
och P83. Detta innebär en (1st) för området centralt placerad brandpost med ett minsta
vattenflöde på 600 liter/minut.
Geoteknik och radon
En översiktlig miljöteknisk samt geoteknisk markundersökning skall göras innan bygglov kan
ges.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har tagits fram av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Lekebergs
kommun.

Ulrika Åberg			
Ove Sahl
Planarkitekt			Förvaltningschef
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1

Bakgrund
d och syfte
e
Lekebergs kommun är en expansivv kommun. I området
o
kring Lanna ochh Hidinge påg
går
utbyggnad av nya villao
områden och
h möjligheterr till ytterligare exploaterinng utreds.
En viktig fö
örutsättning fö
ör ett växand
de samhälle är att det finns ett väl funngerade trafiknät.
Denna utre
edning omfattar en utredn
ning av beho
ovet av åtgärd
der samt desss konsekvenser
för Lanna och
o Hidinge samt
s
ett försslag till utbygg
gnad av trafiknätet.

1.1

Tidigare utredningar
u
och beslut
Örebro och
h Lekebergs kommuner h
har gemensa
amt tagit fram
m ett förslag ttill fördjupad
översiktspla
an för områd
det Skärmarttorp, Hidinge
ebro, Hidinge, Lanna, Vinttrosa, Latorp
p och
Tysslinge. Området harr kommit att kallas VINNA
A-området. Ett
E helhetspeerspektiv ska
a
säkerställa att orterna kompletterar
k
varandra i stället
s
för att konkurrera.
k
Visionen ärr att VINNA-o
området ska
a utgöra ett eget utvecklin
ngsområde m
med lokal serrvice
och lokalt näringsliv.
n
Nä
ärheten till na
aturen och många
m
olika fritidsaktivitet
f
ter gör områ
ådet
attraktivt occh bidrar till ett
e positivt in flyttningsnetto.
Lekebergs kommun har under 2009
9 antagit en fördjupad
f
översiktsplan fö
för Lanna-Hid
dingeområdet. FÖPen
F
har till syfte att utrreda förutsätttningar för yttterligare etaablering i Lan
nna,
både som komplettering
k
g till nuvaran
nde bebygge
else och för uppförande
u
aav nya
bostadsgru
upper.

1.2

Geografisk avgränsning

Bild 1: Avg
gränsning av området
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1.3

Projektmå
ål
Lekebergs kommun har som målsä
ättning att varra en expand
derande kom
mmun med hö
ög
livskvalitet, god ekonom
mi och framtid
dsinriktad hå
ållbar utveckling1.
Kommunen
n ska erbjuda
a en väl fung
gerade infras
struktur som bl.a. innebärr att;


Vägar, gator oc
ch torg ska h
ha en god sta
andard avsee
ende funktionn, estetik och
h
traffiksäkerhet.



Pendlingsmöjlig
gheter till om
mkringliggand
de större orte
er är goda.

Det ska äve
en vara lätt att
a hitta ett pa
assande boe
ende i Lekeberg som bl.aa. innebär attt;


Villlatomter och villor ska fin
nnas att tillgå
å.



Bo
ostadsrätts- och
o hyresläge
enheter finns
s att tillgå.

Ovanstående målsättningar gäller ä
även Lanna-H
Hidingeområ
ådet och är een förutsättning för
trafikutredn
ningen.
Övriga mål för områdett är:

1



Karaktären på området ska
a bibehållas och
o detta inn
nebär att småå tomter inte ska
uppföras.



Nä
ärheten till na
aturen lockarr boende till området.
o
Bos
stadsbygganndet planeras
s med
hänsyn till detta
a.



Om
mrådet ska planeras för a
att möjliggöra
a hållbart res
sande, både inom område
et och
till närliggande större orter.

Utveckling
gsplan för Le
ekebergs kom
mmun, KF20
008-09-11 § 101

ra04s 2011-02-17

4 (42
2)
RAPP
PORT
2012-06-12 Version 0.91
TRAF IKUTREDNING LA
ANNA-HIDINGE

Uppdrrag 2175153-000; MALF p:\2183\2175153_trafikutreddning_lanna\000\1 0_arbetsmaterial\ttrafikutredning lannna-hidinge 0.91.d ocx

2

Förutsättningar, beffintliga förh
hållanden och
o möjlig utveckling
g

2.1

mtida marka
användning
Nuvarande bebyggelse och fram
Den urspru
ungliga bebyg
ggelsen är ko
oncentrerad kring genom
mfartsvägarnaa (Hidingevä
ägen,
Vretavägen
n, Korsgatan osv.) och i a
anslutning till den nedlagda stenindusstrin i öster.
Därutöver förekommer
f
spridd bebyg
ggelse kring de större gå
årdarna.
I området finns
f
det idag
g cirka 300 b
bostäder. Bild
den nedan visar en uppskkattning av
antalet möjjliga nya villo
or i de olika e
exploaterings
sområdena.

Bild 2: Möjlliga exploate
eringsområde
en med upps
skattat antal villor

2.2

Målpunkte
er
Inom området finns ett flertal målpu
unkter som är viktiga att förbinda medd lämpliga
trafiklösningar. Gående
e och cykliste
er ska kunna
a färdas trygg
gt och säkertt mellan de
viktigaste målpunkterna
m
a och bostad
den. Utanför området ska
a möjlighet finnnas till gång
g- och
cykelförbindelse till Vinttrosa där beffintlig tunnel under E18 kan
k nyttjas.
För att nå målpunkter
m
lä
ängre bort så
åsom Örebro
o och Karlsko
oga ska det ffinnas möjlig
ghet
att lämna både
b
cykeln och
o bilen på ett lämpligt sätt
s vid pend
dlarparkeringgen.
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Hidinge sko
ola som är en F-6 skola ä
är en av de större
s
målpunkterna och utbyggnad av
a
skolan kom
mmer att göra
as.
Den andra stora målpunkten är Lan
nna Lodge so
om byggt ut golfbanan
g
tilll 27 hål. Lanna
Lodge har även en konferens- och hotellverksamhet som ök
kar hela tidenn. Vid
centrumanläggningen finns
f
även en
n restaurang.
Bilburna tra
afikanter har även en må
ålpunkt vid åttervinningsstationen vid ggamla
konsumbuttiken i Lanna
a.

Bild 3: Målp
punktskarta
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2.3

Trafik och trafikanter

2.3.1 Biltrafik, nuläge
n
Trafiknät

Bild 4: Väg
gnät och vägk
kategorier

delning av de
et allmänna vvägnätet och
h kopplingen till väg- och gatunätet i tätort
t
Figur 1: Ind
Utredningssområdet Lan
nna-Hidinge omges av ettt väl utbyggtt huvudvägnäät. Norr om
området löper gamla E18 (väg 691)) i öst-västlig
g riktning och
h söderut finnns väg 204 som
går mellan E 18 i norr och
o Fjugesta
a i söder.
Genom Lan
nna löper de
en gamla land
dsvägen väg
g 562-566 mo
ot Hidinge. T
Trafik som
kommer ifrå
ån motorväg
gen eller ifrån
n Fjugesta oc
ch som ska till
t Hidinge, hhänvisas doc
ck via
väg 565.
ra04s 2011-02-17
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Övriga förb
bindelser från
n området vid
dare söderutt är förlängningen på vägg 562 som
ansluter till väg 204 vid Haga. Ytterrligare några lokala länkar finns mellaan väg 562 oc
ch
väg 204, men
m dessa be
edöms inte a
användas för trafikmatning
g i någon stöörre utsträckning
och lämparr sig inte heller för det p.g
g.a. topograffi och bebygg
gelse.

Bild 5: Väg 562
5 genom La
anna

B
Bild 6: Väg 562
2 mot väg 204
4

Bild 77: Väg 565 mo
ot Hidinge

Förbindelse
er norrut är främst
f
Vretavvägen, väg 567
5 som förbinder Lanna med väg 69
91,
gamla E18.
Korsgatan mellan Lann
na centrum o
och väg 691 är
ä en enskild
d lokal väg.

Bild 8: Väg 567
5 Vretaväge
en s

B
Bild 9: Väg 567
7 Vretavägen n

Bild 10: Korsgatan
n

Vägbredde
er
Befintlig vä
ägbredd har uppmätts
u
på några ställe
en och redoviisas i figur needan:
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4.8

3,5
5,0

Ca 6.0
6

5.5

Bild 11: Vä
ägbredder, kä
älla: NVDB. B
Bredderna i rutorna
r
är up
ppmätta på pplats.
Hastigheter
Idag har stö
örsta delen av
a Lanna hasstighetsbegrränsning på 50
5 km/tim. Vääg 691, 565 och
södra delen
n av 562 harr dock basha
astighet utanfför tättbebyggt område – 70 km/tim. Vid
V
skolan finns skol-30, 30
0 km/tim kl 7--17, övrig tid
d 50 km/tim. Lekeberg
L
koommun har
genomfört en hastighettsöversyn i o
området, och enligt denna
a föreslås baashastigheten
n vara
40 km/tim.

Bild 12: Be
efintliga hastig
gheter i områ
rådet, källa NVDB
N
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Trafikflöden
n – nuläge
Följande tra
afikmätninga
ar finns i omrrådet.

Bild 13: Mä
ätpunkter, tra
afikflöden

Punkt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ÅDT tot Personbil
P
Tung
3020
2720
5160
4720
380
330
440
420
390
375
340
325
90
85
550
480
634
577
388
368

Tabell 1: Trafikflöden
Tr
i mätpunktern
m
na

Dim‐H
300
0
440
0
50
0
20
0
15
5
15
5
5
70
0
57
7
20
0

302
516
38
44
39
34
9
55
63
39

Trafikverke
et har gjort ettt antal mätn ingar på de statliga
s
väga
arna, samtligaa genomförd
da
under 2008
8-2009. Ett par
p punkter ä
är uppmätta, medan två punkter,
p
num mer H (väg 691)
6
och B (väg 204 vid avfa
art från E18),, endast är en
e bedömning
g som Trafikkverket gjort.
Samtliga mätpunkter
m
ärr hämtade frå
ån Trafikverk
kets hemsida
a, april 2012.. Kommunen
n har
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genomfört mätningar vid skolan (pu
unkt J) och på
å väg 562 (p
punkt I). Desssa genomförrdes
under 2010
0 och punkt 10
1 mätte traffik under sko
ol-30 (7-17) samt övrig tidd.
Trafiksiffrorrna avser ÅD
DT (årsdygnsstrafik) vilket avser trafik över veckan s alla dagar..
Årsvardagssdygnstrafik är något hög
gre än ÅDT, men alla upp
pmätta siffrorr är ÅDT i de
etta
fall. Den dimensioneran
nde timmen ((Dim-H) berä
äknas vara 10 % av ÅDT
T.
2.3.2
2 Uppräknad
d framtida biltrafik
b
Den befintliga trafiken beräknas
b
gen
nerellt öka i Sverige
S
på sikt.
s
I Effektsaamband för
Vägtranspo
ortsystemet finns
f
tabellerr för hur stor denna öknin
ng beräknas vara för olika
a län.
Örebro län är uppdelat i norra, östra
a och västra.. Den östra delen
d
bedöm
ms ha något större
s
ökning än de
d två övriga
a. På grund a
av Lannas nä
ärhet till Öreb
bro och de g oda
förutsättnin
ngarna till att arbetspendlla från orten väljs den högre ökningenn. För
personbilsttrafik räknar man med en
n ökning av biltrafiken
b
me
ellan åren 20006-2020 med en
faktor 1,09. För lastbilsttrafiken i Öre
ebro län räkn
nar man med
d motsvarandde ökning av
v en
faktor 1,31. I tabellen nedan kan ma
an se den be
eräknade traffikökningen ppå respektive
mätpunkt oavsett
o
utbyg
ggnad eller ej
ej.

DT
ÅDT 2020
ÅD
Punkt to
ot
Person
nbil Tung
Dim‐H tot
Personbil TTung Din‐H
H
A
3
3020
27
720
30 0
302
3358
2965
393
336
B
5
5160
47
720
44 0
516
5721
5145
576
572
C
380
330
3
50
38
425
360
66
43
D
440
420
4
20
44
484
458
26
48
E
390
375
3
15
39
428
409
20
43
F
340
325
3
15
34
374
354
20
37
G
90
85
5
9
99
93
7
10
H
550
480
4
70
55
615
523
92
61
I
634
577
5
57
63
704
629
75
70
J
388
368
3
20
39
427
401
26
43
rafikökning fö
ör ort i Örebro
ro län. Teorettiskt värde fö
ör Lannas määtpunkter år 2020
Tabell 2: tra
För att göra
a grova bedö
ömningar av omfattningen på de reso
or som kan koomma att up
ppstå
till och från ett nytt exploateringsom
mråde eller på
å en ny väg kan
k schablonnmässiga
trafikalstringstal använd
das. Dessa ta
al anger hur många bilresor som förvväntas uppstå till
följd av ett områdes fun
nktion. Siffrorrna varierar beroende
b
på
å en mängd oolika förutsätttningar såso
om bebyggelsestruktur, ttillgänglighet till kollektivtrrafik och avsstånd till centtrum
m.m. Även socioekonomiska variab
bler har stor påverkan
p
på trafikalstringgen. Störst
påverkan har
h inkomst och
o bildispossition, vilka siignifikant öka
ar resealstrinngen med bil. Det
får dessuto
om inte glömmas bort att trafik inte ba
ara alstras av
v de boende i ett område
e, det
tillkommer även trafik frrån besökand
de, leverans
ser m.m.
Enligt publiikationen Efffektsamband
d för vägtrans
sportsysteme
et beräknas vvarje hushåll
generera cirka 4 resor per
p dygn. Attt åka till och från jobbet, sedan åka ti ll och från trä
äning
eller liknande genererar 2x2=4 reso
or. Det finns idag 300 hus
shåll i områddet (cirka 500
0
personer) och
o dessa be
eräknas alltsså generera 1200
1
resor per dygn.
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Eftersom tillgänglighete
en till kollektivvtrafik är någ
got begränsa
ad och Lannaa är en
pendlingso
ort som inte har
h så många
a arbetsplats
ser kan man anta att i prinncip samtliga
a
hushåll är bilburna
b
i någ
gon utsträck ning. Den ex
xploatering som planerass omfattar
bostäder occh utifrån kommunens si ffror för resp
pektive områd
de kan man räkna fram den
d
trafikalstring varje delom
mråde komm
mer att generrera.
Målpunkterr och trafik
Skola (F-6,, uppskattat antal
a
elever 2
2020, cirka 200
2 barn) och förskola finnns i Lanna,
må (upp till åk
dessa är tvvå av de störs
sta målpunktterna på orte
en. Eftersom barnen är sm
å 6)
och föräldra
arna till störs
sta delen harr sina arbetsplatser på an
nnan ort kan man anta attt
många reso
or till skolan sker med bill, föräldrarna
a lämnar barn
nen på väg tiill skolan. En
nligt
den trafikm
mätning som genomfördes
g
s 2010 är an
ntalet fordon under skoltidd (7-17) 258
fordon per dag, övrig tid
d 130 fordon
n. Under skoltid är alltså trafikmängde
t
en på sträcka
an
dubbelt så stor som övrrig tid.
En annan viktig
v
målpun
nkt i Lanna ä
är golfbana/ko
onferensanlä
äggningen Laanna Lodge. De
är den störrsta verksamhet i Lanna ssom alstrar trafik som inte är lokal (deet vill säga trrafik
som komm
mer utifrån och har sin må
ålpunkt i Lann
na) utöver be
esökande till boende på orten,
o
transporterr osv. Dagens besökande
e finns med i de trafikmättningar som är genomförrda,
men period
dvis ökar möjjligen belastn
ningen under högsäsong
g (sommartid ). Å andra sidan
minskar arb
betspendling
gen under so
ommarmånad
derna när besökarna till ggolfbanan är flest.
Den siffra för
f ÅDT som finns angive
en på väg 56
62 är uppmättt i decemberr. Möjligen ka
an
den siffran vara något högre
h
för som
mmarmånaderna. Om ma
an studerar dde uppgifter som
finns från Trafikverket
T
kan
k man se a
att siffrorna tagits fram ge
enom att görra ett antal
mätningar på olika dela
ar av året för att få ett snitt. Siffrorna varierar
v
dockk inte myckett på
någon av punkterna
månad det är,
p
oa
avsett vilken m
ä siffrorna verkar vara reelativt konsta
anta.
Enligt uppg
gifter från anlläggningen sser antalet be
esökande ut så här:
1. Antal övernattn
ningar under maj-oktoberr (6 månaderr) cirka 5000.. 80 % av de
essa
mmer torsda
ag-söndag. V
Vilket ger 400
00 besökare fördelat på 996 dagar: 42 per
kom
dag
g (torsdag-sö
öndag). 1000
0 besökare fördelas
f
på 72
7 dagar undder övriga vec
ckan,
vilkket ger 14 be
esökare per d
dag måndag-onsdag. Snittet blir då 330 besökare per
dag
g, 60 fordons
srörelser om
m alla har ege
en bil, och ettt ÅDT på 30 fordon om man
m
anttar att ungefä
är hälften ha
ar egen bil. Övernattande
Ö
a fler
gäster kan ääven samåka
än 1-2 persone
er vilket gör a
att ÅDT 30 fo
ordon bör varra en rimlig sskattning.
Om
m anläggning
gen byggs utt maximalt (6
6000 +25%= 7500) ger deet en fördelning
(sa
amma som ovan) enligt fö
öljande: Tors
sdag-söndag
g: 62 besökarre/dag. Månd
dagonssdag: 21 bes
sökare. ÅDT 44 (fordon om
o vi antar att
a hälften kom
mmer i egen
n bil).
(Om man räkna
ar med maxi mal utbyggnad 7500 bäd
ddar, delat påå 365 dagar ger
Denna siffra är lägre än ovanstående
o
e så vi räknarr med
dett 20 nattgästter per dag. D
den procentuella fördelning
gen enligt ova
an.)
2. Antal konferens
sgäster unde
er novemberr-april (6 mån
nader, 7 dagaar i veckan) är
cken. Detta g
ger 15 besökare per dag. Troligen resser flera av dessa
d
cirkka 2500 styc
i bu
uss eller gem
mensamt och
h även här ka
an man alltså
å anta att ÅD
DT blir 15 fordon.
3. Antal dagsbesö
ökande golfg
gäster under maj – oktobe
er (6 månadeer, 7 dagar i
a ger 95 besö
ök/dag, vi gö
ör även här aantagandet att det
vecckan) cirka 16 000. Detta
gerr ÅDT 95 fordon (inte 2x9
95).
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Totalt gene
ererar golfbanan/konferen
nsanläggning
gen en ÅDT på 30+15+995 = 140 ford
don i
snitt. Om anläggningen
a
n ökar hotellvverksamheten enligt alla planer ökar Å
ÅDT med
ytterligare 14 fordon. De uppgifter ssom lämnats gäller, föruto
om utbyggnaadsplanerna,,
dagens situ
uation. Alltså
å finns dessa
a fordon reda
an idag med i de uppmättta
fordonsmängderna från
n trafikräknin garna. Öknin
ngen i hotelln
nätter ger enndast en marrginell
ökning av ÅDT.
Å

Bild 14: Tra
afikalstring frrån nya områ
åden, uppräk
knade trafikm
mängder och angöring mo
ot
befintligt vä
ägnät.
Angöring mot
m befintligt vägnät
Trafikmäng
gd som explo
oateringsomrrådena alstra
ar samt beräknad trafik i dde olika
mätpunkterrna år 2020 ger
g ett ungeffärligt ÅDT. Detta
D
är med
d andra ord dde teoretiska
trafikmängd
derna vid full utbyggnad.
Var de nya
a bostadsomrrådena angö
ör trafiknätet påverkar traffikmängdernna på de olika
a
sträckorna,, samt trafiks
säkerheten i stort. Särskilt korsningsp
punkterna stuuderas för att se
att dagens utformning klarar
k
den fra
amtida trafike
en. I VGU (V
Vägar och gaators utformning)
kan man i kapitel
k
5 läsa
a om olika ko
orsningstyper och hur sto
or andel trafikk dessa klara
ar
utifrån råda
ande förhålla
anden med a
avseende på tillgänglighet och trafiksääkerhet. Analys av
korsningar presenters i kap. 3.3.4.
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2.3.3
3 Kollektivtrrafik

Bild 15: Kä
älla: www.lanstrafiken.se
Linje 513 trrafikerar strä
äckan Fjugessta – Örebro med 24 turer i riktning m
mot Fjugesta och
o
25 turer i riktning mot Örebro
Ö
månd ag till fredag
g. Under helg
gen går det fäärre turer. Tv
vå
expressbusssturer körs längs väg 20
04 i rusningstrafik. Dessa
a kör inte in vvia Lanna.
Utredning pågår
p
om fra
amtida trafike
ering och dett finns planerr på ytterligarre en
expressbusss på 204:an
n samt att mi nska ner turttätheten genom Lanna.
Busslinje 500
5 trafikerarr sträckan Örrebro-Karlsko
oga och kom
mmer i framtidden att kunna
a
angöra Lan
nna vid en fra
amtida moto rvägshållplatts vid pendla
arparkeringenn. Trafikverket
kommer attt påbörja en förstudie und
der hösten 2012.
2
Befintliga busshållplats
b
er redovisass på kartan nedan.

Bild 16: Hå
ållplatser i La
anna, källa: w
www.lanstrafi
fiken.se
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En förutsätttning för plan
nering av tra
afiklösningar i området är att det komm
mer att fortsä
ätta
att gå en busslinje geno
om Lanna. D
Det är det me
est trafiksäke
erhets- och
tillgänglighe
etsmässigt bästa
b
alterna
ativet. Det finns idag ingett utbyggt gånng- och
cykelvägnä
ät mot väg 20
04 samt att p
passage över väg 204 bö
ör undvikas oom möjligt.
2.3.4
4 Gång- och
h cykelvägn
nät och de o
oskyddade trafikantern
t
na
Idag finns gångg
och cy
ykelvägar de lvis utbyggda
a i området. Om trafikmäängderna ska
a öka i
den omfattning som exploateringen
n medför så kan
k det vara lämpligt att uutöka det
separerade
e gång- och cykelvägnäte
c
et mellan bos
stadsområde
ena och målppunkterna. GångG
och cykelfö
örbindelsen vidare
v
mot V introsa anslu
uts på ett säk
kert och gentt sätt till Lann
nas
nät.
Separat gå
ång- och cyke
elväg ända frram till Hidinge kyrka bed
döms dock oorimlig att
genomföra i detta skede p.g.a. topo
ografin och att
a det troligen
n skulle krävvas en ny bro
o över
Garphytteå
ån.

Bild 17: Be
efintligt gång-- och cykelvä
ägnät

2.4

Trafiksäke
erhet
För gående
e och cykliste
er finns idag inget heltäckande gång-- och cykelväägnät mellan
bostaden och
o målpunktter i områdett. På vissa stträckor såsom delen mel lan väg 566 och
Lannalodge
e är sikten dessutom skyymd.
För att kunna nyttja de busshållplatsser som finns längs väg 204 mot Fjuggesta/Örebro
o
behöver vä
äg 204 korsas. Trafikflöde
ena och hasttigheten är högre på den na väg och ej
e
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lämplig att korsa som oskyddad
o
traffikant. Det ha
ar även inträffat en dödsoolycka med
gående som
m korsat väg
g 204, se rub
brik nedan.
Väg 204 ärr den väg som
m innebär sttörst risker tra
afiksäkerhets
smässigt äveen för biltrafik.
Anslutninga
arna till Lann
naområdet ärr 4-vägskors
sningar och hastigheten
h
äär skyltad till 80
km/tim läng
gs vägen.

2.4.1 Trafikolyc kor
STRADA är
ä ett informationssystem för data om skador och olyckor inom
m hela
vägtranspo
ortsystemet. Namnet är e
en förkortning av Swedish Traffic Acccident Data
Acquisition. STRADA bygger
b
på up
ppgifter från två källor, polis och sjukvvård. Polisen
registrerar in trafikolyck
kor och denn
na registrering är rikstäckande i STRA
ADA sedan
årsskiftet 2003.
2
Större delen
d
av Sve
eriges akutsjukhus registrerar också iin uppgifter om
o
olyckor i vä
ägtrafiken till informationsssystemet, däribland Öre
ebro.

Bild 18: Utd
drag ur STRA
ADA, (vissa symbolen lig
gger på varan
ndra)
Under en fe
emårsperiod (2007-01-01
1 – 2012-04--01) har det inte
i
inträffat några
registrerade olyckor ino
om Lanna. Tvvå olyckor ha
ar skett på vä
äg 204, i sam
mband med att
a
trafik ska svänga vänster in mot väg
g 562 respek
ktive 565. En
n dödsolyckaa har också skett
s
på väg 204
4, fotgängare
e som blev på
åkörda av pe
ersonbil. Inte heller underr den senastte 10årsperioden finns några
a olyckor reg
gistrerade ino
om Lanna (m
mellan väg 6991 och väg 204).
På väg 691
1 (gamla riks
svägen) finnss 7 olyckor re
egistrerade (5
5 av dessa hhar osäker
position, de
e flesta har skett
s
på E8 m
men har regis
strerats på vä
äg 691). Enddast en olyck
ka kan
man med säkerhet
s
se skett
s
just på vväg 691. En personbil so
om kört ut påå vägen och blivit
påkörd från
n sidan.
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2.5

Miljö, viktiga förutsätttningar, asp
pekter och in
ntressen

Bild 19: Na
atur- och kulturvärden i La
anna-Hidinge
e
2.5.1 Naturmiljö
ö
Större dele
en av planom
mrådet omfatttas av riksinttresse för natturvården - LLatorpsplatån
n.
Latorpsplattån är Närkes enda platå
åberg och inn
nehåller unika
a förekomsteer av paleozo
oisk
bergrund med
m ytnära ka
alkinslag. Ino
om riksintres
sset finns stora ädellövskkogar med rik
k
biologisk mångfald
m
på grund
g
av den
n kalkrika bergrunden.
Skogen i området idag används förr rekreation vilket
v
också syns
s
i det riklliga stigsyste
em
som finns, speciellt runt badgruvan i norr. Bevarande av sko
ogen i områddet är också viktigt
för förekom
mmande faun
na.
2.5.2
2 Kulturmiljö
ö
Området är rikt på fasta
a fornlämning
gar i form av
v stensättning
gar, hällkistoor och rester av
boplatser. Arkeologisk
A
utredning ka
an komma attt krävas i sam
mband med att nya områ
åden
tas i ansprå
åk för bebygg
gelse.
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2.5.3
3 Rekreatio n och frilufttsliv
Lanna och Hidingeområ
ådet har utom
mordentliga förutsättning
gar för ett akttivt friluftsliv
genom sin närhet till Kilsbergen me
ed dess spec
ciella natur oc
ch de anlägggningar som finns
här för både sommar- och
o vinterakttiviteter. Inom
m området fin
nns en av Svveriges äldsta
a
golfbanor samt
s
ett flerta
al hästgårdarr. I väster ligger naturreservatet Lekeeberga-Sälve
en och
Garphytteå
åns dalgång som
s
erbjude
er rika naturupplevelser.
I områdets östra del, krring och norrr om kalkbrottten, finns ettt tätbevuxet bblandskogsp
parti
med mycke
et ädellövsko
og som är typ
pisk för den kalkrika
k
Lato
orpsplatån.
I södra dele
en av det stö
örsta kalkbro
ottet finns en populär badplats med brrygga och en
n liten
sandstrand
d (Lanna Bad
dgruva).
Att behålla skogens fun
nktion som e kologiskt sys
stem i samkla
ang med expploatering är en
planeringsm
mässig utma
aning. Att und
dvika avskärrmning och barriäreffekteer är styrande
e för
planläggnin
ngen.
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3

Åtgärdsfö
örslag och konsekven
nser

3.1

Förutsättn
ningar
Trafikmatniing

Bild 20: Förutsättningarr för trafikma
atning
Den största
a koncentratiionen av bosstäder och vä
älbesökta må
ålpunkter som
m alstrar traffik i
Lanna ham
mnar centralt inom den rö
öda cirkeln i kartbilden
k
ovan. Områdett J kan även bli ett
större bosta
adsområde men
m matning
gen dit kan göras via gam
mla E 18. Hännsyn till detta
a
områdes trrafik har tagitts för de boe nde som bla
and annat kom
mmer lämnaa och hämta på
skola och dagis
d
inne i Lanna
L
och so
om kommer att
a använda Vretavägen för detta
ändamål.
Område I, H och G trafikmatas ocksså via gamla
a E18. Områd
de A och B trrafikmatas via
Sälvenväge
en, väg 565. Lanna badg
gruva trafikmatas lämpligast söderifråån som idag.
Trafikmatningen till och
h från område
et innanför cirkeln har utrretts närmaree i denna
trafikutredn
ning.
Förutsättningar för att klara
k
trafikma
atningen har varit:


Tra
afikanter ska normalt inte
e ha längre än
ä 400 meterr till närmsta huvudgata.



Befintliga vägbredder och t rafiknät anvä
änds så långt om möjligt..
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Gå
ång- och cyke
elförbindelse
erna ska vara
a trygga och säkra.



Befintliga plane
er styr möjlig heten till nya
a länkar. Bl.a
a. trafiklösninngen i planen
n för
den östra delen
n av golfbana
an har påverrkat möjliga alternativa
a
nyya vägar.

Bild 21: Tra
afiklösning i detaljplanen
d
för östra gollfbanan

3.2

Studerade
e alternativ
För att kunna trafikmata
a det framtid a området kring Lanna har
h lämpliga vvägalternativ
v
studerats. De
D som är markerade
m
me
ed rött i karta
an nedan har under utreddningens gån
ng
avfärdats av
a olika anled
dningar såso
om på grund av topografi och tomtplaaceringar.
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Bild 22: Stu
uderade alterrnativ
De två alternativ som bedömts
b
kunn
na utredas närmare är de
e som är maarkerade med
d
grönt. I detta förstudies
skede ser desssa länkar utt att vara mö
öjliga att genoomföra. En
anslutning norrut från väg
v 691 samtt en anslutning mellan vä
äg 562 och vväg 566.
För att förb
bättra trafiksä
äkerhetssitua
ationen för de
e oskyddade
e trafikanternna genom Lanna
och styra trrafik till altern
nativa länkarr föreslås åtg
gärder längs väg 562 gennom Lanna.
Beskrivning
g av åtgärderna presente
eras i kap. 3.2.1.
Geotekniskka förutsättniingar
Alternativ 1 passerar sk
kogsvegetati on på morän
n/lerig morän
n med viss yttlig blockighe
et och
övergår i åkermark närm
mare Lanna Golfklubb med
m lågpunkte
er av mo ochh lera.
Alternativ 2 passerar lä
ängs en befin
ntlig grusväg i skogsvegetation på moorän/lerig mo
orän
med viss yttlig blockighe
et och övergå
år i åkermark
k med lågpunkter av mo och lera.
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1

2

Bild 23: Ge
eoteknisk jord
dartskarta
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3.2.1 Åtgärder för
f ökad trafiksäkerhett och tryggh
het för gående och cykklister

Bild 24: Åtg
gärder för gå
ående och cyyklister
En grundfö
örutsättning fö
ör Lanna oavvsett vilka tra
afikmatninga
ar som väljs äär att skapa ett
tryggt och säkert
s
gång-- och cykelvä
ägnät. Från väg
v 565 (Sälv
venvägen) aanläggs en se
eparat
gång- och cykelväg
c
på den södra s idan av väge
en. Anläggs den
d på den ssidan behöve
er inte
gång- och cykelvägen
c
byta
b
sida förrrän vid skola
an där det finns en befintllig gång- och
h
cykelväg på
å den norra sidan
s
av väg
gen. Denna korsningspun
k
nkt är viktig aatt utforma på ett
hastighetsd
dämpande sä
ätt.
Där gång- och
o cykelväg
gen upphör i nne i Lanna föreslås det att den förläängs på den norra
sidan enligt skiss nedan
n:
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Bild 25: Tim
mglashållplatts
Gång- och cykelbanan ansluts till e n ny timglashållplats som
m är markerinngen mellan
huvudväge
gen genom Lanna
en med 50 km
m/tim och väg
L
som föreslås
f
utforrmas för 40
km/tim. Tim
mglashållplatsens placeri ng är vald så
å långt österu
ut som möjliggt på grund av
a att
skapa bättrre framkomlig
ghet för bilistter med en lä
ängre 50-strä
äcka.
För att kunna skapa en trafiksäker miljö för gående och
cykliste
er vidare gen
nom Lanna och
o samtidigtt kunna hålla
a sig
inom b
befintligt vägu
utrymme, föreslås en ny ttyp av
vägutfo
ormning. Den
n kallas ”Bym
miljöväg” elleer 2 minus 1- väg.
Lösnin gen innebär att inom beffintlig vägbreedd minskas
sektion
nen till ett körrfält på 3,5 meter.
m
På varrje sida måla
as
cykelfä
ält på mellan 1-1,25 mete
er beroende ppå vägens bredd.
Lösnin gen finns i Danmark
D
men
n i Svenska V
VGU har den
n inte
lyfts in ännu. En provsträcka ha
ar genomförts
ts i Bonäs so
om
visade på positiva resultat.
r
Figur 2: Se
ektion 2-1-väg
g

ra04s 2011-02-17

24 (4
42)
RAPP
PORT
2012-06-12 Version 0.91
TRAF IKUTREDNING LA
ANNA-HIDINGE

Uppdrrag 2175153-000; MALF p:\2183\2175153_trafikutreddning_lanna\000\1 0_arbetsmaterial\ttrafikutredning lannna-hidinge 0.91.d ocx

Principen in
nnebär att mötande
m
trafikk får väja ut i cykelfälten.

Bild 26: Byymiljöväg i Bo
onäs
I Bonäs där denna utformning testa
ats fanns följa
ande förutsätttningar:
•
•
•
•
•

Tra
afiksäkerhets
såtgärd år 20
006 på väg 1001
Längden på vägsträckan so
om genomgå
ått åtgärd är ca 4,2 km.
Hö
ögsta tillåtna hastighet på
å sträckan är 50 km/tim med
m en rekom
mmenderad
hasstighet på 30
0 km/h på visssa platser.
ÅD
DT var ca 1 950
9 fordon (n
november år 2004).
Totalt trafikeras
s sträckan avv 21 bussture
er sammanta
aget på vard agarna.

ar som genom
mförts visade
e följande:
En sammanfattning av utvärderinga
Fördelar:

Nackdelar:

•
•
•
•
•

Gående occh cyklisters anspråk tas i beaktande
Sänkta ford
donshastighe
eter
Fordonsförrare uttrycker en förbättring
Gående occh cyklister uttrycker en fö
örbättring
Billiga åtgä
ärder

•

För höga fo
ordonshastig
gheter för att det ska varaa säkert för
oskyddade
e trafikanter, speciellt för barn
Gående occh cyklister uttrycker viss osäkerhet
Fordonsförrare uttrycker viss osäkerrhet
Bristande rregelefterlevn
nad för fordo
onsförare meed avseende på
hastighetsg
gräns

•
•
•

erna från stu
udien visar attt kompletterrande hastigh
hetsdämpandde åtgärder även
ä
Erfarenhete
bör genomföras.
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Bild 27 och
h 28: 2-1-väg
g, Jyllinge, Da
anmark

1-väg, Nyborrg, Danmark
Bild 29: 2-1
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Genom väg
gvisning och skyltning led
ds trafiken på
å väg 562 sö
öderut mot vääg 204. En
förutsättnin
ng är att åtgä
ärderna på vä
äg 562 genom Lanna gen
nomförs så aatt den inte blir
b
attraktiv attt använda so
om genomfarrtsväg. Korsn
ningen och befintliga
b
väggar klarar den
nna
trafikökning
g. För utform
mning av korssningen med väg 204, se separat kors
rsningsutredn
ning i
kap. 3.3.8.
När exploa
ateringsområd
dena med an
nslutning till gamla E18 byggs
b
ut bör de få en
cykelmöjlig
ghet längs de
en vägen nerr till pendlarp
parkeringen. Därifrån kann gående och
h
cyklister ta sig vidare med
m kollektivttrafik eller gå
å och cykla till Vintrosa. V
Vägens bredd
d
medger en separat cykelbana på be
efintlig vägre
en. Denna an
nläggs på deen södra sida
an och
avgränsas med någon form av räckke mot körba
anan. Ommållning av vägeen behöver även
ä
genomföras.
Den befintliga ”traktorvä
ägen” genom
m skogen bör även rustas
s upp för åreet runt standa
ard.
Gående occh cyklister norrifrån mata
as därmed på
å lämpligt sä
ätt till och frånn Lanna.
Vid utbyggnation ska äv
ven hänsyn ttas till behov
vet av ridstiga
ar i området som läggs
parallellt med gång- och cykelvägarr.
3.2.2
2 Alternativ 1 – ny väg norrut från väg 691 tilll gamla E18

Bild 30: Nyy väg norrut
Detta altern
nativ innebärr en ny väglä
änk från väg 691 genom skogspartiett vidare mot
LannaLodg
ge och anslutter till väg 56
67.
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Detta altern
nativ undvike
er en ökning av trafiken på
p väg 567 frrån området norr om väg 691.
Denna väg skulle även nyttjas av de
e fordon som
m kommer frå
ån området ööster om
golfbanan och
o besökare till golfbana
an. Risken är
ä dock att de
e som bor i ddessa område
en
och åker fö
ör att lämna barn
b
i skolan
n därefter forttsätter väg 562 genom Laanna vidare
österut. Då
å är vinsterna
a med denna
a länk mycke
et små. Övriga bilister väljjer antaglige
en
andra väga
ar. Sträckan mellan Lann a Lodge och
h avfarten mo
ot E18 vid vääg 204 är näs
stan
exakt lika lå
ång som strä
äckan via Vre
etavägen – 3,2
3 km, lite beroende på hhur sträckan
n
skulle dras genom skog
gen. Den lilla
a tidsvinst so
om uppstår blir möjligen aatt man kan köra
k
med högre hastighet på
å den nya län
nken, men stträckan är så
å kort att vinssten är försumbar.
Dragningen
n går dessuto
om genom e
ett känsligt om
mråde som id
dag nyttjas aav gående,
cyklister occh ryttare.
3.2.3
3 Alternativ 2 –väg 566
6 och väg 5 62 samman
nbinds med en öst-vässtlig länk

Bild 31: Nyy väg söderutt
Denna länkk kan ta upp den trafik so
om kommer till
t och från skolan på ett bra sätt, vilk
ket är
viktigt efterrsom det är en
e stor målpu
unkt. Om de nya tomterna söder om ggolfbanan (2
240 +
120 fordon) styrs så attt det endast ffinns en väg in och ut ur området, moot väg 566, styrs
s
den trafiken
n på ett bra sätt
s mot den na länk. De nya etablerin
ngarna österr om golfbana
an
och norr om
m väg 691 sk
kulle dock intte betjänas av
a denna. Dä
äremot skullee de boende i de
områdena som lämnat//hämtat på skkolan kunna nyttja denna
a. Däremot sskulle besöka
ande
till golfbana
an behöva sttyras till denn
na länk men risken är att fler skulle väälja att åka rakt
norrut på väg 567. I övrrigt är det vikktigt att utform
mning och vä
ägvisning styyr till denna länk.
Avståndet från
f
Lanna Lodge
L
till avfa
arten vid E18
8 blir för alternativ 2 cirkaa 3,9 km. Detta är
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ungefär lika
a långt som i alternativet utan nya län
nkar för den som
s
väljer attt inte åka ge
enom
Lanna utan
n ut till väg 20
04.
3.2.4
4 Sektioner
För befintlig
ga och nya väglänkar
v
förreslås att sek
ktionerna utfo
ormas enligt nedan. Nya
sektioner är
ä baserade på
p underlag ffrån VGU. Om
O nya hastig
gheter införss såsom 40 eller
e
60 km/tim kan
k sektione
erna komma a
att justeras något.
n
Är dett många
korsningsa
anslutningar bör
b dock inte
e 60 km/tim väljas.
v
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Figur 3: Fö
öreslagna sek
ktioner
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Bild 32: Nyya vägsektion
ner i Lanna

3.3

Analys av tänkbara åtgärder
å
För samtlig
ga alternativ gäller
g
att utfo
ormningen av väg 562 ge
enom Lanna anpassas till att
styra genom
mfartstrafiken till de övrig
ga länkarna i trafiksystem
met. Denna st
sträcka är den
kortaste occh det gör de
en attraktiv fö
ör bilisterna.

3.3.1 Vad hände
er om inget görs
genom Lann
Exploaterin
ngen innebärr att trafiken g
na ökar vilkett inte var önsskvärt.
Trafikflöden
na fördubbla
as utifrån dag
gens uppräkn
nade siffror fö
ör 2020 och ökar till 1430
0
ÅDT. Även trafiken på Vretavägen
V
ö
ökar om inga
a avlastande länkar bygggs.
Gång- och cykeltrafikan
nter kan inte färdas trygg
gt och säkert i området om
m inga åtgärrder
genomförs för denna trafikantgrupp
p.
3.3.2
2 Åtgärder för
f ökad trafiksäkerhett och tryggh
het för gående och cykklister
I detta alterrnativ där endast 2-1-lösn
ningen anläg
ggs och gång
g- och cykelvvägnätet byg
ggs ut,
är det viktig
gt att se överr utformninge
en vid korsningspunkten 566/562 för att styra traffiken
mot väg 20
04.
Trafikanterr ska normaltt inte ha läng
gre än 400 meter
m
till närm
msta huvudgaata men för
boende inn
ne i Lanna ka
an denna strä
äcka bli upp mot 1200 meter. Att köraa sträckan ta
ar
dock bara 20
2 sekunderr längre om h
hastigheten sänks
s
från 50
0-40 km/tim ooch bedöms inte
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utgöra något större fram
mkomlighets problem för boende utme
ed sträckan. Det positiva är
den avlastn
ning av trafik
k som den län
nken får och möjligheten till cykling läängs vägen
genom Lan
nna.
Vretavägen
n kommer attt bli mer bela
astad i detta alternativ, frä
ämst på grunnd av den
förväntade ökningen av
v trafik från L
LannaLodge och de områ
åden som liggger vid
Vretavägen
n genererar trafik
t
dit. Enl igt GCM-han
ndboken kan blandtrafik aaccepteras upp
u till
50 km/h om
m antalet motorfordon inte
e överstiger 100 per dimensionerandde timme och
h
sådana flöd
den kommerr man inte up
pp till på Vrettavägen.
För gående
e och cykliste
er kommer d
den upprustade ”traktorvä
ägen” genom
m skogen att
kunna anvä
ändas mellan
n det nya bosstadsområde
et längst norrut och Lannna. Den är do
ock
inte den ge
enaste lösnin
ngen för boen
nde längs Vrretavägen oc
ch p.g.a. tryg ghetsaspektten
med en gång- och cyke
ellösning gen
nom skogen förväntas Vretavägen forrtsätta att vara en
väg med bllandtrafik.
Föreslagen
n hastighet är dessutom 4
40 km/h? i de
en hastighetsplan som koommunen ta
agit
fram. För att
a förbättra säkerheten
s
occh säkra has
stigheten kan
n Vretavägenns utformning
g
förbättras med
m exempe
elvis schikane
er eller avsm
malningar så att bilar ej kaan mötas o.s
s.v.
Detta altern
nativ är det mest
m
kostnad
dseffektiva efftersom inga större åtgärrder behövs,
utöver de fö
öreslagna på
å väg 562 ge
enom Lanna samt det utb
byggda gångg- och
cykelvägnä
ätet. Ett försla
ag är att i sa
amråd med Trafikverket
T
(v
väghållare) fförsöka få till
någon åtgä
ärd i korsning
gen väg 567//562 i samba
and med avsmalningen ggenom Lanna
a,
detta för att styra trafike
en i den fysisska miljön attt välja väg 56
62 söderut m
mot väg 204. Om
korsningsp
punkten på ettt tydligt sätt visar att väg
gen söderut är
ä primär kannske fler kan
styras den vägen.
3.3.3
3 Alternativ 1 – ny väg norrut från väg 691 tilll gamla E18
En liten and
del av trafike
en från de nyya exploateringsområden
na skulle nyttjtja denna län
nk och
detta inneb
bär en stor investering me
ed liten effek
kt. Trafikmängden skulle öka mot väg
g 204
och genom
m Lanna. Den
n befintliga V
Vretavägen avlastas från trafik och kaan fungera so
om
lokal gång-- och cykelvä
äg. Eventuelllt kommer de
et finnas behov av en gånng- och cyke
elväg
längs den nya
n vägsträc
ckningen.
Denna väglänk komme
er innebära e
ett stort ingrepp i skog och
h natur vilkett inte är önsk
kvärt.
Översiktsplanen pekar även på viktten av att bev
vara faunan i denna skogg. Den skulle
e
även bli en barriär för gång-,
g
cykel- och ridtrafik i öst-västlig riktning.
Om man, som
s
tidigare, antar att hällften av de boende ska till skolan ochh hälften åker
direkt vidarre mot E18 är
ä det endastt 120 fordon per dygn som
m avlastas frrån väg 562. På
grund av de
en höga kostnaden och ssannolikhete
en att länken inte avlastarr väg 562 ge
enom
Lanna på ett
e bra sätt ärr detta det m
minst fördelak
ktiga alternativet. Alla forddon som sku
ulle till
skolan för att
a lämna och
h hämta sku lle sannolikt inte nyttja de
enna sträckaa.
3.3.4
4 Alternativ 2 –väg 566
6 och väg 5 62 samman
nbinds med en öst-vässtlig länk
Denna väglänk skulle på
p ett bra sättt kunna avla
asta trafiken som
s
ska till ooch från omrrådet
kring skolan. Länken ärr lika lång so
om den väg nollalternative
n
et medför till exempelvis
målpunkten
n LannaLodg
ge. För explo
oateringsomrrådena söder om LannaLLodge skulle
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länken med
d fördel kunn
na nyttjas, fö rutsatt att in//utfart till des
ssa områden styrs mot vä
äg
566, dvs mot
m den nya lä
änken. Övrig
g trafik från området
o
mot badgruvan ooch öster om
m
Vretavägen
n skulle dock
k ej nyttja den
nna lösning.
Trafikanterr till och från LannaLodge
e får lika lång
gt från trafikp
platsen med dden nya länk
ken
som med dagens
d
väglä
änk från väg 204. Vägvisn
ning bör i detta alternativvet göras från
n väg
204 och vid
dare den nya
a länken då V
Vretavägen inte ska utforrmas som huuvudgata.
Vägsträcka
an är endast 700 meter lä
ängre än att köra via Vrettavägen och körtiden
påverkas marginellt
m
då hastighetsbe
egränsninge
en är 10 km/tim högre i snnitt på den sö
ödra
trafiklösningen. Det tar cirka en halvv minut längrre att köra.
Vägens anslutning till väg
v 562 går ö
över ett områ
åde utpekat som
s
utvecklinngsområde för
f
hästverksa
amhet. Den exakta
e
dragn ingen av förb
bindelsen be
ehöver detaljsstuderas närrmare
om detta alternativ väljs
s. Den behövver även anp
passas och utformas
u
på llämpligaste sätt
s
så den blir så attraktiv och
o så gen ssom möjligt.

3.3.5
5 Sammanfa
attning av de
d olika alte
ernativen
Nedan redo
ovisas en sa
ammanfattnin
ng och jämförelse mellan de olika alteernativen. Fö
ör
varje aspekkt som komm
menteras harr även en kva
alitetsbedöm
mning genomfförts. Röd
motsvarar sämsta
s
lösniing ur den asspekten med
dan gul betyd
der näst bästt lösning och grön
lämpligast.
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Tabell 3: Jä
ämförelse av
v alternativa llösningar
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3.3.6
6 Kostnaderr
Kostnadern
na för att gen
nomföra de o
olika alternativa lösningarrna presenteeras nedan.
Kostnadern
na som återg
ges är hämta
ade från KPS
Systems rece
ept och resurrs för
anläggning
gar och uppdaterade entrreprenörspris
slistor från lik
knande projeekt.
Kostnader för mätteknik
k och geotekknik är inräkn
nade i den up
ppskattade kkostnader.
2-1-VÄG ge
enom Lanna
a
1 300 mete
er vägmålning samt uppru
ustning av in
nfarter vid behov samt enn timglashållp
plats:
790 000 SE
EK.
Utplacering
g av eventue
ella asfaltsgru
upp kostar cirka 21 800 SEK/st.
S
Alternativ 1
Ny väg i terräng, 910 meter:
m
4 440 0
000 SEK + kostnader
k
förr 2-1 vägen.
Alternativ 2
Ny väg i terräng, 560 meter:
m
2 770 0
000 SEK + kostnader
k
förr 2-1 vägen.
3.3.7
7 Teknisk fö
örsörjning, VA
V
Större dele
en av område
et från Skärm
martorp i öste
er och vidare
e längs Hidinggevägen är
anslutet till kommunalt vatten och a
avlopp. Mång
ga fastigheter utanför detaaljplan har
fortfarande
e enskilda anläggningar. A
Avloppsvattn
net pumpas vidare
v
till Öreebro kommuns
avloppsren
ningsverk. Be
efintliga huvu
udledningar har
h kapacitett för ytterligarre ca 300 hu
ushåll.
I samband med eventuell utbyggna
ad av nya väg
glänkar har det
d inte framkkommit någo
on
egentlig infformation som
m pekar på a
att det skulle
e vara någon fördel ur VA
A-synpunkt attt
välja någott av vägaltern
nativen 1 elle
er 2 framför det
d andra.
Att samloka
alisera VA-le
edningar uteffter vägen i Alternativ
A
1 eller
e
i Alternat
ativ 2 skulle
kanske kun
nna bli aktuellt men att vä
äga det ena alternativet
a
mot
m det andra
ra är svårt på
å
nuvarande stadium.
Befintligt occh framtida dricksvattens
d
system i det aktuella
a
området kommeer förmodligen
inom några
a år att försörrjas från en n
ny tryckstegrringsstation. Det är troligtt att denna
kommer attt vara placerrad ca 1 km ö
öster om väg
galternativet 2 i anslutnin g till den gam
mla
banvallen. Förslag finns
s att leda öve
er dricksvatte
en från Öreb
bro till Fjugessta och
förbindelse
eledningarna kan eventue
ellt komma att
a förläggas i den gamla bbanvallen i det
d
här område
et.
Befintligt sp
pillvattensysttem är anslu tet till en avlo
oppspumpstation belägeen vid Västra Via
nära motorrvägen. En befintlig trycka
avloppsledniing korsar de
en tänkta väggen i alternattiv 2.
Det är eme
ellertid inte möjligt
m
att nu a
avgöra om det
d skulle varra någon förddel att komplettera
med en ny självfallsledn
ning eller trycckavloppsled
dning utefter vägen i alteernativ 2.
3.3.8
8 Korsningssutformninga
ar
Den mest belastade
b
ko
orsningspunkkten är idag mellan
m
väg 204 (primär) ooch väg 562 samt
avtagsväge
en mot bl.a. Hildingebro
H
((sekundär). För
F den sistn
nämnda länkken (mot
Hildingebro
o mm) finns inga trafiksifffror, men traffikmängden uppskattas vvara max 100
0
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fordon per dygn, siffran
n är troligen i överkant. Äv
ven i framtiden kommer ddenna punktt att
m
belastad
de oavsett villken trafiklös
sning som vä
äljs.
vara den mest
Korsningen
n är av typ A enligt figur n
nedan, utan trafiköar
t
och med ett körf
rfält i varje tilllfart.
Korsningen
n är en fyrväg
gskorsning (ttypkorsninga
arna i VGU är
ä illustreradee som
trevägskorssningar).

Figur 4: Exxempel på utfformning av korsningstyp
pA
Nästa korsningstyp (sto
orleksmässig
gt) är korsnin
ngstyp B, se nedan. Dettaa är en korsn
ning
D har norm
malt refug:
med en trafikö på sekundärvägsansslutningen. Den
andsbygd endast på seku
undärväg i sy
yfte att öka synbarheten
s
och att styra
a
 på la
traffikströmmarn
na
ort ibland ock
kså på primä
ärväg för att underlätta
u
för gående att korsa vägen
n
 i täto

Figur 5: Exxempel på utfformning av korsningstyp
pB
Därefter ko
ommer korsningstyp (storrleksmässigt) C, se nedan, med vänsstersvängfält på
primärgatan kanaliserat med en traffikö för att minska
m
riskern
na för påkörnning bakifrån
n och
f
eten på prim
märvägen. Re
efug kan före
ekomma för aatt underlätta
a för
för att öka framkomligh
gående att korsa. Korsn
ningstyp C h
har i övrigt no
ormalt inga extra körfält.
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Figur :6 Exxempel på utfformning av korsningstyp
pC
För att se om
o korsninge
en klarar traffikökningen kan
k man göra
a följande anntaganden. För
F
alla alterna
ativ föreslås åtgärder
å
gen
nomföras på väg 562 gen
nom Lanna föör att sänka
hastigheten
n och framko
omligheten fö
ör bilar till förrmån för de oskyddade
o
trrafikanterna.
Vägvisning
g till och från Lanna sker vvia denna ko
orsning och trafiken
t
styrss på detta sättt via
väg 204. Många
M
vanebilister komme
er även forts
sättningsvis nyttja
n
väg 5662 till och från
n
orten även om åtgärderrna förhoppn
ningsvis mins
skar antalet något.
n
Ett anntagande görrs att
den trafik som
s
idag finn
ns i mätpunktt I ligger kvar (cirka 700 fordon
f
genom
m Lanna, sifffran
uppräknad).
Alla exploa
ateringsområden i de cen
ntrala delarna
a (i området runt golfbanaan och skola
an)
antas här angöra
a
väg 204
2 via väg 5
562. De områ
åden som ligger längst väästerut komm
mer
delvis anvä
ända den väs
stra utfarten mot väg 204
4 (via Asklund
da och Uggleebo) men ettt
antagande görs att hälfften åker via skolan och vidare
v
ut via korsningen 5562/204.
Detta inneb
bär en trafikm
mängd på: (( 100+28)/2)+
+240+120+40
0+36+120+1 04 =724 ford
don
Till detta ko
ommer även ett antal ford
don från omrrådet mot badgruvan ochh det område
e som
ligger norr om väg 691 samt de min
ndre etablerin
ngarna vid ko
orsningen 6991/567. Någrra av
dessa kommer att resa via skolan o
och sen ut mot väg 204 och
o vissa resser direkt ut på
p väg
691. Ett antagande görrs att fördelniingen är hälfften/hälften. Denna
D
siffra är i överkant
eftersom alla som reser till och från Lanna inte behöver
b
angöra skolan bbägge vägar och
de områden som plane
eras i de norrra delarna ko
ommer då attt nyttja väg 6691 eftersom det
är den snabbaste vägen.
Detta inneb
bär en trafikm
mängd på: (2
240+32+16+8
80)/2=184 fo
ordon
Då blir det totala antale
et fordon cirka
a 908 för nye
etableringarn
na. Detta är hhögt räknat
eftersom de
et förutsätts att samtliga fordon väljerr denna sträc
cka ut mot vääg 204 och fyra
f
trafikrörelse
er är också en
e god marg inal.
Denna siffrra läggs även
n på trafiksifffrorna för väg
g 204 (mätpu
unkt 1) då vi antar att ma
an
färdas till och
o från Lann
na på samma
a vis. För mä
ätpunkt 1 blir siffran då 33358 + 908 = 4266
fordon. Väg
g 562 får 435
5+908= 1343
3 fordon. Des
ssutom läggs
s cirka 100 foordon på för
vägen från Hildingebro.
Primärväge
en (204) får drygt
d
4200 fo
ordon och se
ekundärvägen (562) får ddrygt 1300 fordon.
Dessa siffro
or kan sedan
n användas i VGU för att se om korsn
ningen klararr dessa
fordonsmängder utifrån
n tillgänglighe
et och trafiks
säkerhet.
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Tillgängligh
het fyrvägsko
orsning landssbygd
För tillgäng
glighet kan man
m i tabellerrna (kapitel 5 Val av korsn
ningstyp) utlääsa hur en
fyrvägskorssning på land
dsbygd klara
ar denna bela
astning. Oavsett om mann väljer
referenshastighet 70 eller 90 km/h kklarar korsningen trafikmängderna 41100 och 1300
0
utan att tillg
gängligheten
n försämras. I nedanståen
nde figur kan
n man se öveerslagsmetod
d för
kontroll av belastningsg
grad under d imensionera
ande timme fö
ör landsbygdd,
referenshastighet 70 km
m/h (idag är d
det skyltat 80
0 km/h men i VGU använnds 50, 70, 90
9
som re-hasstighet) ingån
ngsdata är Å
ÅDT-DIM. Qp
p är primärga
atan, dvs vägg 204, och Qs
s är
väg 562. Där
D kan man se
s att trafikm
mängden kan
n öka ytterliga
are till drygt 33000 på väg
g 562
och drygt 500
5 fordon innan man be höver övervä
äga en större
e korsnings ttyp. Alternativt att
väg 562 be
ehöver fördub
bbla den teo retiska maximala trafikmängd som beeräknats ova
an och
väg 204 få en trafikmän
ngd på drygt 9000 fordon
n, vilket är os
sannolikt utifrrån vad vi ve
et
idag. Korsn
ningen klararr alltså en kra
aftig
ökning av antalet
a
fordon.

Figur 7: Be
elastningsgra
ad för tillgäng
glighet, källa VGU.
korsning
Trafiksäkerrhet fyrvägsk
För trafiksä
äkerheten ka
an motsvaran
nde grova be
edömning göras. Eftersom
m hastigheten
idag är 80kkm/h kan man räkna med
d referenshas
stighet 70 km
m/h (70-väg äär dimension
nerad
att klara 80
0 km/h). I VG
GU står att stö
örre korsning
gstyp bör öve
ervägas om ssekundärväg
gstrafiken är av
a samma sttorleksordnin
ng som primä
ärvägstrafike
en, detta är ddock inte falle
et i
korsningen
n 562/204. I VGU
V
står vid are att fyrväg
gskorsningar har myckett dyster
olycksstatisstik. Fyrvägs
skorsning me
ed ÅDT <100
0 fordon på det minst belaastade benet och
> 100 på det mest belastade benet fungerar traffiksäkerhetsmässigt nästtan som
trevägskorssningar. Efte
ersom trafike n från vägen
n söderifrån endast
e
utgörs
rs av knappt 100
fordon per dygn kan ma
an alltså se kkorsningen som
s
en trevägskorsning.
Den beräkn
nade belastn
ningen klararr precis dage
ens utformnin
ng. Om trafikken ökar ytterrligare
hamnar ma
an i det stora
a grå fältet so
om beteckna
as ”överväg större”,
s
detta för
trevägskorssning. Efters
som de siffrorr som används här är ett slags ”värstta fallet” så
bedöms da
agens korsnin
ng klara de fförväntade trrafikströmmarna. Korsninngen bör dock
komplettera
as med belys
sning och må
ålade refuge
er.
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Maxtimmen
n infaller (förr korsande tra
afik) på väg 561 och väg 204 vid olikaa tillfällen
eftersom trrafikmängden
n på väg 204
4 har ökats med
m hela bela
astningen fråån väg 562 i
med hänsyn till
korsningsp
punkten. Bilde
en nedan vissar ev. behov
v av större ko
orsningstyp m
trafiksäkerh
heten vid lan
ndsbygdsförh
hållanden.

elastningsgra
ad för trafiksä
äkerhet, källa
a VGU.
Figur 8: Be

ra04s 2011-02-17

39 (42)
RAPPORT
2012-06-12 Version 0.91
TRAFIKUTREDN
NING LANNA-HIDIINGE

Uppdrrag 2175153-000; MALF p:\2183\2175153_trafikutred ning_lanna\000\10
0_arbetsmaterial\trafikutredning lan na-hidinge 0.91.d ocx

Utifrån VGU
U kan man även
ä
se vilke
en korsningsttyp som är lä
ämplig, idag äär korsningen en
fyrvägskorssning (typ A)).

Figur 9: Va
al av korsning
gstyp, källa V
VGU.
För referen
nshastighet 70
7 kan man sse att korsnin
ngen ligger på
p gränsen m
mellan kriterie
erna
för typ AB och
o C.
Framkomlig
gheten på sträckorna tord
rde inte förän
ndras nämnvärt trots ökadd andel fordo
on.
Miljön är så
ådan att det är
ä önskvärt m
med lägre ha
astigheter i området och dden planerad
de
omskyltning
gen samt de
e åtgärder so
om föreslås bidrar
b
till detta
a. (med åtgäärder avses
exempelviss avsmalning
gen vid Lanna
a) Området är
ä endast de
elvis utbyggt med gc-väg och
har till stora
a delar bland
dtrafik. Hastig
ghetssänknin
ngar är därfö
ör positiva. M
Man ska även
n
komma ihå
åg att trafikmä
ängderna i o
området är sm
må, även om
m man räknarr på ett ”värs
sta
fall”. I VGU
U benämns vä
ägar med tra
afik under 15
500 fordon so
om mycket låågtrafikerade
e,
även om tra
afiken ökar är
ä det dock in
nga oroväcka
ande trafikmängder.
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4

Rekomme
endation
Exploaterin
ng genomförs
s i ett områd e med ett be
efintligt vägnä
ät som inte äär anpassat för
f en
framtida exxploatering. Befintliga
B
tom
mter och plan
nerade tomte
er ligger medd anslutninga
ar till
dagens väg
gnät och dettta begränsarr möjligheten
n till nya väglänkar till om
mrådet.
De alternattiv som skulle
e ha varit läm
mpligast fram
mkomlighetsm
mässigt har ddärför inte ku
unnat
genomföras av olika an
nledningar.
Åtgärder fö
ör trafiken i Lanna behöve
er genomföra
as och det so
om rekommeenderas är
alternativ 2 med en syd
dlig förbindelsse. Denna lö
ösning kombiineras med ååtgärderna genom
Lanna och utbyggnad av
a gång- och
h cykelvägnä
ätet.
För korsnin
ngsutformningar behövde
e bara korsniingen med högst trafikflööde beräknas
s, väg
204/ 562. Med
M referens
shastigheten 70 ligger ko
orsningen på gränsen meellan kriteriern
na för
korsningstyyp AB eller C.
C Då den stö
örsta strömm
men vänstersv
vängande foordon komme
er från
sekundärvä
ägen bedöms inte behovvet av separa
at vänstersvä
ängfält så stoort på väg 20
04.
Korsningen
n bör dock fö
örbättras med
d belysning och
o eventuellt målade reffuger.
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5

Källor
Effektsamb
band för vägttransportsysttemet (Vägve
erkets publik
kation 2009:1150 och
2009:151)
NVDB – na
ationell vägda
atabas
STRADA www.transpo
w
rtstyrelsen.se
e
Trafikflöden
n Trafikverke
et http://www
w.trafikverket.se/Foretag/T
Trafikera-ochhtransporterra/Trafikera-v
vag/Verktyg--e-tjanster-oc
ch-vagdata/V
Vagtrafik--ochhhastighetsd
data/Kartor-m
med-trafikflod
den/
VGU, Väga
ar och gators
s utformning
GCM-.hand
dboken, Sveriges kommu
uner och Lan
ndsting/Trafik
kverket 20100
Utvecklingssplan för Lek
kebergs kom mun, KF200
08-09-11 § 10
01
Fördjupning
g av översikttsplanen (FÖ
ÖP) för Lanna
a och Hidingeområdet, aantagen av
kommunfulllmäktige, 20
009-11-26 § 9
98
Förslag till fördjupad öv
versiktsplan fför Vintrosa-Lanna VINNA-området i Lekebergs
kommun occh Örebro ko
ommun, 201 1-11-25
Hållplatsha
andboken, La
anstrafiken M
Mälardalen
till ett körfältt - utvärdering av effekterr för gåendes
Bymiljövägen i Bonäs, ombyggnad
o
s och
cyklisters säkerhet
s
och framkomligh
het, LTU, 200
08:12
Evaluering af 2-1 vej på
å Bygaden i JJyllinge, Ros
skilde kommune, novembber 2007
Vejregler, Trafikarealer
T
r, Land, haeftte 3, Tværprrofiler, Vejdire
ektoratet, 20008
Vejregler, Trafikarealer
T
r, Land, haeftte 3x, Tværp
profiler exempler, Vejdirekktoratet, 200
08
Lanna Lodg
ge
E.on
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