3. Vägförslag

3.1 Vägstandard
Vägsektion
Vägtyp väljs normalt i investeringsplaneringen. VU 94:s rekommendationer om användningsområden för olika typsektioner bygger på tre principer:
 trafiksituationsdimensionering
 servicenivå under dimensionerande timme
 minsta samhällsekonomiska kostnad under vägens livscykel.
Valet av sektion görs huvudsakligen med utgångspunkt från öppningsårets trafikflöden. Härtill
kommer funktionella skäl och kontinuitetsskäl. Kontinuitetsskäl kan t ex vara att en aktuell
sträcka ges samma standard som redan planerade eller utbyggda delar. På sträckan Malmköping-Bygget pågår arbetet med ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg. Även för
vägen norr om Björndammen finns planer på ombyggnad till mötesfri landsväg i befintlig
sträckning.
Om trafikflödet öppningsåret överstiger 4 000 fordon per årsmedeldygn och understiger 12 000
fordon per årsmedeldygn slutåret väljs normalt sett trefilig mötesfri landsväg. Kriteriet för att
välja mötesfri motortrafikled är att trafikflödet öppningsåret överstiger 6 000 fordon per årsmedeldygn och understiger 15 000 fordon per årsmedeldygn slutåret. Trafiken på aktuell sträcka
av väg 55 bedöms ligga över 4 000 fordon per årsmedeldygn planerat öppningsår.
Med hänsyn till kontinuitetsskäl och förväntade trafikflöden bör den aktuella sträckan av väg 55
utformas som mötesfri landsväg vilket också är planerad vägstandard i investeringsplanen.

Typsektion mötesfri landsväg. Säkerhetszon 9 meter vid bank och 8 meter i skärning vid 90 km/timme.

Hastighet
Dimensionerande hastighet är enligt Vägverkets uppdragsbeskrivning till vägutredningen 90
km/timme. Vägsträckan förbi Björndammen föreslås även fortsättningsvis ha 70 km/timme
som dimensionerande hastighet i nybyggnadsalternativen.

Linjeföring
En vägs linjeföring ska utformas med hänsyn till terrängen och landskapet så att en harmonisk
och till terrängen väl anpassad väglinje erhålls. Målet är att vägen och det vägrum som skapas
ska ge god visuell ledning och tydliga signaler om lämpligt hastighetsval och körbeteende.
Normalt undviks raklinjer på en mötesfri väg och radierna anpassas till landskapsrummet. Om
vägen byggs i ny sträckning ska god linjeföringsstandard väljas. Vid ombyggnad i befintlig
sträckning kan lägre standard accepteras med hänsyn till intrång och landskapets form.
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Föreslagen standard
Väg i befintlig
sträckning

Väg i ny och
befintlig sträckning

Hastighet

70/90 km/timme

90 km/timme

Sektion

Mötesfri landsväg

Mötesfri landsväg

300/500 meter

500 meter

- min konvex vertikalradie

3 000/7 000 meter

7 000 meter

- min konkav vertikalradie

2 500/4 500 meter

4 500 meter

6%

6%

typ B/A

typ A

7-9 meter

8-9 meter

Plankorsning

Plankorsning

Linjeföring
- min horisontalradie

- lutning
Sidoområde
- släntutformning
- säkerhetszon
Korsningstyp

Förslag till trafikteknisk standard.
Lutningen i längsled får vara högst 6% men med hänsyn till framkomlighet för den tunga trafiken
bör mindre lutningar eftersträvas. Olycksrisken ökar med 10% vid 2-3% lutning och med 20%
vid 3-4% lutning.

Korsningar
Korsningstyp ska väljas utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt med hänsyn till:
 trafiktekniska krav baserade på referenshastighet och trafikens storlek och sammansättning
 terräng- och omgivningskrav
 anläggnings-, drift- och underhållskostnader.
Enligt VU 94 bör korsningstyp C väljas med de trafikflöden som beräknats för år 2010.
Korsningstyp C innebär en kanaliserad korsning med mittrefuger och separat körfält för
vänstersvängande trafik. Denna utformning är även rekommenderad i Vägverkets utformningsråd för mötesfri landsväg och motortrafikled.

Korsning med separat körfält för vänstersvängande trafik (typ C).
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3.2 Redovisade vägkorridorer
Vägutredningen redovisar fyra alternativa vägsträckningar mellan Bygget och Björndammen.
Samtliga alternativ har gemensam start- och slutpunkt och redovisas i korridorer med 200
meters bredd. För att ta få fram underlag till vägutredningen har en linje mitt i korridoren
använts. Vägens exakta läge inom korridoren bestäms dock i nästa projekteringsskede.
Översiktsprofiler för samtliga alternativ finns i bilaga 1.
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Samtliga alternativ kommer att jämföras mot Nollalternativet. Detta alternativ innebär att nuvarande
väg bibehålls utan andra åtgärder än de som krävs för nödvändigt underhåll och nödvändiga
bullerskydd för nivåer över 65 dB(A).
Passagen av Ältaren har studerats med både vägbank och bro. Denna sträcka är i princip
gemensam för samtliga alternativ och beskrivs separat i kapitel 3.4.

Jämförelse mot fyrstegsprincipen
Alternativ Nollplus, ombyggnad av befintlig väg, tillhör i princip steg 3 enligt den tidigare redovisade fyrstegsprincipen. Begränsade ombyggnadsåtgärder vidtas på befintlig väg, omfattande
uppsättning av mitträcke och därmed erforderlig breddning av vägen och ombyggnad av korsningar. Alternativ Nollplus kan dock även anses omfatta den del av steg 4 i fyrstegsprincipen
som innefattar större ombyggnadsåtgärder i befintlig väg i och med att viss justering av vägens
horisontal och vertikalgeometri bedöms bli nödvändig.
Alternativ Väst, Mitt och Öst tillhör steg 4, byggnad av väg i ny sträckning.

Alternativ Nollplus
I alternativ Nollplus redovisas möjligheterna att förbättra befintlig väg inom i huvudsak nuvarande
vägområde. Vägen som till stor del följer nuvarande vägsträckning breddas och byggs om till
trefilig mötesfri landsväg med mitträcke. Vissa justeringar av horisontal- och vertikalgeometri
kan bli aktuella.
Justering av befintliga vägens vertikalgeometri kan bli aktuell i början av sträckan där
minimiradier för god standard 90 km/timme avlöser varandra. På sträckan vid Klasro och
Högsten föreslås att den befintliga vägsträckningens två horisontella radier med mellanliggande
raklinje byggs om till två radier utan mellanliggande raklinje i syfte att förbättra vägens geometri
och undvika onödigt intrång på bostadsfastigheter vid Klasro och Högsten. Ombyggnaden
medför en mindre justering av placeringen av korsningen med väg 894 som även byggs om till
en trafiksäkrare C-korsning med mittrefug och separat körfält för vänstersvängande trafik. På
sträckan mellan Högsten och Björndammen föreslås att vägens vertikalgeometri justeras för
att ge bättre optisk ledning.
Dimensionerande hastighet på sträckan föreslås bibehållas som idag, dvs 90 km/timme fram till
Björndammen och därefter 70 km/timme. Hastighetssänkningen motiveras av utfarter från
bebyggelse vid Björndammen. Alternativ Nollplus är cirka 5,4 kilometer långt, samma längd
som Nollalternativet.

Alternativ Väst
Alternativ Väst följer befintlig väg cirka 1,4 km för att därefter vika av mot nordöstlig riktning.
En mindre justering av den befintliga vägens vertikalgeometri kan bli aktuell i och med att
minimiradier för god standard 90 km/timme avlöser varandra i början av sträckan.
Vägen dras vidare i ny sträckning genom obanad skogsmark med förhållandevis goda markförhållanden och med möjligheter till en god linjeföringsstandard med ett relativt bra samspel
mellan vägens horisontal- och vertikalgeometri och terrängen. Initialt följer vägen terrängen
uppåt med en stigning på cirka 15 meter på en sträcka av cirka 700 meter. Därefter sluttar
terrängen relativt brant ned mot Ickorntorp och det kan behövas bankfyllnad på upp till 4 meter
på en sträcka av drygt 100 meter. Fortsättningsvis är terrängen småkuperad fram till anslutningen till befintlig väg vid Björndammen nordväst om sjön Ältaren. På denna sträcka passeras
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Prästmossen som är en torvmosse. Vid anslutningen mot befintlig väg skär Alternativ Väst genom
en mindre bergknalle belägen söder om bebyggelsen vid Björndammen på den befintliga
vägens södra sida.
Alternativ Väst är totalt cirka 4,5 km långt, vilket är cirka 0,9 km kortare än Nollalternativet.
Befintlig väg 55 norr om Alternativ Väst och fram till korsningen med väg 894, en sträcka på
cirka 1,9 km, föreslås utgå ur allmänt underhåll och återgår helt eller delvis till skogsmark
Befintlig väg mellan väg 894 och Björndammen bibehålls som lokalväg med dimensionerande
hastighet 70 km/timme. Korsningen mellan befintlig väg och nybyggda väg 55 utformas med
mittrefug och separat körfält för vänstersvängande trafik.

Alternativ Mitt
Alternativ Mitt följer befintlig väg cirka 0,9 km för att därefter vika av i nordöstlig riktning.
Liksom i Alternativ Väst kan en mindre justering av den befintliga vägens vertikalgeometri bli
aktuell.
Vägen dras vidare i ny sträckning genom obanad skogsmark med goda markförhållanden och
med möjligheter till en god linjeföringsstandard med ett bra samspel mellan vägens horisontaloch vertikalgeometri och terrängen. Denna sträcka präglas av småkuperad terräng med en
bergknalle söder om Mosjön där största skärningsdjupet beräknas uppgå till cirka 5 meter. I
norr passeras Prästmossen, som är en torvmosse. Alternativ Mitt ansluter därefter till befintlig
väg vid Björndammen strax väster om sjön Ältaren och skär där genom en bergknalle belägen
söder om bebyggelsen vid Björndammen, på den befintliga vägens södra sida.
Alternativ Mitt är cirka 4,3 km långt, vilket är cirka 1,1 km kortare än Nollalternativet. Befintlig
väg 55 norr om Alternativ Mitt och fram till korsningen med väg 894, en sträcka på cirka 2,4
km, föreslås utgå ur allmänt underhåll och återgår helt eller delvis till skogsmark.
Befintlig väg mellan väg 894 och Björndammen bibehålls som lokalväg med dimensionerande
hastighet 70 km/timme. Korsningen mellan befintlig väg och nybyggda väg 55 utformas med
mittrefug och separat körfält för vänstersvängande trafik.

Alternativ Öst
Alternativ Öst utgår från befintlig väg vid Bygget i söder och viker tidigt av i nordöstlig riktning.
Vägen passerar en liten skogsdunge och kommer sedan ut på den öppna åkermarken vid
Ulrikslund. Terrängen sluttar relativt brant ned mot åkermarken vilket medför att den nya vägen kommer att passera åkern på en hög bank med upp till 7 meters bankhöjd. Terrängen är
fortsättningsvis kuperad och kommer att medföra omväxlande bank- och skärningspassager på
upp till 4 meters höjd/djup med en god linjeföringsstandard för 90 km/timme. I norr passeras
Prästkärret, som är en torvmosse. Vägen skär därefter delvis in i Kungsberget beläget söder
om befintlig väg väster om Ältaren och ansluter där i befintlig väg.
Alternativ Öst är cirka 4,1 km långt, vilket är cirka 1,3 km kortare än Nollalternativet. Befintlig
väg 55 norr om Alternativ Öst och fram till korsningen med väg 894, en sträcka på cirka 3,1 km,
föreslås utgå ur allmänt underhåll och återgår helt eller delvis till skogsmark.
Befintlig väg mellan väg 894 och Björndammen bibehålls som lokalväg med dimensionerande
hastighet 70 km/timme. Korsningen mellan befintlig väg och nybyggda väg 55 utformas med
mittrefug och separat körfält för vänstersvängande trafik.
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3.3 Grundförstärkning
Alternativ Nollplus
Det finns idag inga tecken på tjälskador utmed befintlig väg och bärigheten i vägens överbyggnad
bedöms vara tillfredsställande. Alternativet innebär breddning av befintlig väg samt vissa justeringar
av vägens horisontal- och vertikalgeometri. Trots dessa justeringar bedöms det i detta skede
inte vara erforderligt med grundförstärkningsåtgärder.

Alternativ Väst
Alternativet passerar kärrmarksområden vid Mosjön, Gröndalsmossen, Näverkärr och Prästmossen. Jorden inom dessa kärrmarksområden består av torv med en mäktighet på cirka
3 meter. Urgrävning av torven och återfyllning med grovt friktionsmaterial eller sprängsten
krävs för att vägkroppen ska få full bärighet och bli sättningsfri. I övrigt passerar vägen berg
och moränmark med god bärighet och ett mindre område med fast lera där det inte bedöms
erforderligt med några grundförstärkningsåtgärder.

Alternativ Mitt
Den blivande nya vägkorridoren kommer i huvudsak att ligga på fast mark. Vid cirka 3 km
passerar Alternativ Mitt sydöstra delen av Prästmossen. Inom detta område består jorden
överst av torv med en mäktighet på cirka 3 meter vilket kräver urgrävning och återfyllning med
grovt friktionsmaterial eller sprängsten för att fullgod bärighet ska uppnås. I övrigt passerar
vägkorridoren berg- och moränmark med god bärighet, där det inte bedöms erforderligt med
några grundförstärkningsåtgärder.

Alternativ Öst
I söder vid Ulrikslund går det östra alternativet över odlad åkermark. Stora nivåskillnader i
terrängen innebär att vägen kommer att passera på hög bank över åkermarken. Några grundförstärkningsåtgärder bedöms dock inte vara erforderliga eftersom jorden inom åkermarken är
fast och har god bärighet. Längre norr ut passerar vägen genom områden med mestadels berg
och morän. Vägkorridoren berör kanten av torvmossar vid Kyrktäppan och Näverkärr men
den linje som ligger till grund för vägutredningen bedöms inte passera genom områden med
torvjord. Längst i norr passerar Alternativ Öst genom Prästkärret. Inom en cirka 200 meter
lång sträcka kommer det att krävas geotekniska åtgärder i form av urgrävning av torvjordslagret som har en mäktighet varierande mellan 2 och 4 meter. Återfyllning bör utföras med
grovt friktionsmaterial eller sprängsten för att vägen ska få fullgod bärighet.
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3.4 Passage av Björndammen och
Ältaren-Vårsjön
Samtliga alternativ passerar denna vägsträcka i princip i nuvarande vägs läge. Breddning av
vägen föreslås för samtliga alternativ ske på södra sidan. Breddning på norra sidan skulle
medföra bankfyllnad långt ned mot bebyggelsen i Björndammen och bitvis täcka Ältarens
utlopp i Vårsjön. Bäcken måste då kulverteras eller flyttas norrut.

Tvärsektion vid Björndammen. Breddning på södra sidan.

Tvärsektion vid Björndammen. Breddning på norra sidan.
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Själva passagen av bäcken mellan Ältaren och Vårsjön kan ske på en relativt hög bank eller på
bro. I bankalternativet leds bäcken genom vägkroppen via en cirka 25 meter lång trumma.
Passagen föreslås ske på bro vilket innebär att den gamla vägbanken grävs bort.
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3.5 Rastplats vid sjön Ältaren
Vid en framtida utbyggnad av väg 55 på sträckan Bygget-Björndammen kommer rastplatsen
vid sjön Ältaren att beröras. Vägen föreslås i princip ligga kvar i nuvarande läge vid passagen
mellan sjöarna Ältaren och Vårsjön. Breddningen av befintlig väg föreslås ske på södra sidan
av vägen före sjöpassagen samt på båda sidor efter passagen. Rastplatsen kommer därmed
inte att kunna behållas med sin nuvarande utformning.
Av kostnads- och utrymmesskäl samt på grund av relativt begränsade trafikflöden har en
enkelsidig rastplatslösning studerats. Det innebär att en rastplats kan nås av trafik från båda
färdriktningarna förslagsvis i en korsning med mittrefug och separat körfält för vänstersvängande trafik. Rastplatsen bör ha parkeringsutrymme för ett mindre antal personbilar och en eller
två bussar/lastbilar. Det finns flera tänkbara placeringar av rastplatsen.
På den norra sidan av väg 55 kan man tänka sig två alternativa placeringar av en rastplats. Ett
västligt läge medför ett kraftigt intrång i berget norr om Ältaren. De resenärer som vill vistas i
de natursköna omgivningarna vid Ältaren kan passera väg 55 antingen tvärs över vägen eller i
en port vid bäckravinen mellan Ältaren och Vårsjön. Den branta lutningen ned mot bäckravinen kommer troligtvis att medföra en medelgod standard på gångvägen. Det är ej möjligt att
till en rimlig kostnad bygga en gångbro över vägen. En gångbro skulle dessutom troligtvis
påverka naturmiljön i området negativt. En östligare placering av rastplatsen i syfte att minska
intrånget i berget norr om Ältaren medför ännu större problem att tillskapa en trafiksäker
passage för resenärer som vill ta sig ned till Ältaren eller Björndammens café.
Med ett läge söder om väg 55 undviks problemet med oskyddade trafikanter som önskar korsa
vägen. Nuvarande rastplatsläge kan endast behållas med utfyllnad i sjön Ältaren och anses
därför inte vara ett alternativ. En östligare placering är däremot utrymmesmässigt möjlig.
I anslutning till Björndammens café finns en relativt plan yta där en rastplats kan anläggas utan
onödigt stort intrång i omgivande miljö.
Rastplatsen föreslås därför placeras söder om väg 55 i ett östligt läge. Ett förslag till utformning
framgår av nedanstående skiss.
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