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För att få ett ”utifrånperspektiv” på områdets
problem och möjligheter har konsulter verksamma
utanför Sundsvall ingått i konsultgruppen.
Uppdragsansvarig och därmed ansvarig för rapportens innehåll och slutsatser är Bo Noborn,
BN Trafiksystem AB.
Trafikutredningen utgår framförallt från den exploatering som nu är aktuell i Östra Birsta och har,
utifrån detta, fokuserat på åtgärdsbehovet 20082012. Utredningen innehåller även förslag på ytterligare tänkbara åtgärder efter denna tidsperiod.
Behovet att genomföra även dessa åtgärder kan,
beroende på exploateringstakt och typ av verksamheter, uppstå mycket tidigare. Ett väl fungerande
samarbetsforum mellan Vägverket – kommunen –
aktörerna i Birsta är en god investering för arbetet
mot en god tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö
i Birsta.
Härnösand december 2008

Christer Karlsson
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Bakgrund och syfte
Birsta är ett industri- och handelsområde mellan
Sundsvall och Timrå och ligger intill korsningen
mellan E4: an och Timmervägen (väg 622). Området
har etablerat sig som ett attraktivt externt handelscentrum. Birsta attraherar kunder framför allt från
Sundsvall och Timrå men även kunder från hela
övre Norrland samt i viss mån kunder från Norge.
Den viktigaste magneten i området är IKEA, som
etablerades 1965. IKEA: s etablering kan också ses
som startskottet för Birsta som handelsområde.
Andra butiker i området idag är exempelvis Willys, ICA Maxi, Team Sportia, Intersport, Silvan,
HM, Elgiganten, Silvan, On Off, K- Rauta. Birsta är
även ett industriområde med mycket speditionsverksamhet och lagerhantering. Antalet sysselsatta
uppgår till cirka 2 200 personer. Idag innehåller
området cirka 135 000 kvm handelsyta och 97 000
kvm verksamheter.
Birsta köpcentrum är idag i ett fortsatt mycket expansivt skede med exploateringar som innebär att
området får en utglesad karaktär med relativt stora
avstånd mellan olika delar samt bristande GC- och
kollektivtrafikstråk. Områdets karaktär innebär
relativt omfattande interna rörelser med bil, vilka
bedöms vara underskattade i nuvarande planering.
Redan idag är det problem med köbildningar vid
tillfarterna till området – vilket skapar risker för
allvarliga störningar vid avfarterna från E4.

Gesellvägen

Bakgrund

Klökanvägen

Syfte

Syftet med utredningen är att utifrån dagens
resmönster, pågående och planerade etableringar
samt planerade kollektivtrafiksatsningar utarbeta
• en trafikprognos
• åtgärder på kort och lång sikt som leder till god
framkomlighet och trafiksäker miljö i Birsta
4
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Problemanalys
I samarbete med en referensgrupp bestående av
representanter för näringslivet i Birsta har nedanstående beskrivning av problemen utarbetats:
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Förutsättningar trafik
Nuvarande trafikmängder

I nedanstående figur redovisas en sammanställning av resultat från trafikräkningar utförda av
Vägverket och Sundsvalls kommun under 2008.
Jämfört med tidigare utförda räkningar kan konstateras att en kraftig trafikökning skett på Klökanvägen, delen Gesällvägen – Norra vägen.
De redovisade mängderna är antal fordon per
timme under de mest belastade timmarna. De
redovisade värdena torde motsvara ”normal vardagsmaxtimme” (200:e mest belastade timmen). År
2 000 genomfördes en relativt omfattande trafikundersökning av trafiksituationen i handels-området
Birsta. En analys av denna undersökning visar att
årets maxtimme (den 30:e mest belastade timmen)
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Trafik med efter utbyggnad
enligt detaljplan

Den aktuella detaljplanen föreslås omfatta 35 000
m² handelsyta samt 1 200 parkeringsplatser.
En analys av det material som samlades in vid
trafikundersökningen år 2000, som bland annat
innefattade nummerskrivningar, visar att trafikalstringen var:
• 0.14 resor (externa) per m² handelsyta
Med ovanstående trafikalstring kommer det planerade handelsområdet att generera cirka 5 000
(35 000 * 0.14= 4 900) resor per dygn.
I etablerade och utbyggda handelsområden utgörs
en stor del av resorna av resor mellan handelsområdets olika delar, vilket idag även torde gälla
Birsta. Företrädare för handeln menar att varje
kund uppsöker tre till fyra inköpsställen* vid varje
besökstillfälle i Birsta. Denna utveckling, dvs att
etablering av nya handelsytor framför allt skapar
ett ökat internresande, kommer troligen att förstärkas vid den planerade utbyggnaden i Östra
Birsta.
En stor del av resorna till/från det nya området
(5 000 resor per dygn) kommer således att till stor
del utgöras av resor till och från andra delar av
Birsta. Här antages följande fördelning:
• 3 000 interna resor/dygn
• 2 000 externa resor/dygn
Uppskattningsvis kommer cirka 15 % av resorna
att utföras under den mest belastade timmen, vilket ger:
• 450 interna resor/timme
• 300 externa resor/timme
* Kommentar: Denna uppgift har inte belagts och det finns inte någon
kartläggning av hur många av förflyttningarna mellan de olika inköpsställena utförs per bil respektive till fots.

I nedanstående figur redovisas trafikmängder
efter den aktuella utbyggnaden i Östra Birsta. Vid
fördelningen av trafik till och från det nya området
har följande antaganden gjorts:
• de tillkommande externa resorna har fördelats
enligt dagens trafikmönster
• av de 450 interna resorna har 300 antagits ha
start-/målpunkt i Västra Birsta
De trafikmängder som redovisas här stämmer relativt väl med de mängder som redovisats i tidigare
utredningar. Detta gäller dock inte Klökanvägen. De
trafikmängder som mätts i år (figuren till vänster)
är högre än de mängder som redovisas i tidigare
trafikprognos, som skall innefatta trafik till och
från den planerade utbyggnaden i Östra Birsta
Birsta TU
- maximal timtrafik
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Möjliga åtgärder
Fyrstegsprincipen

När den nya transportpolitiken utformades (se
proposition ”Transportpolitik för en hållbar utveckling” 1997/98:56), uttalades krav på att i ökad
utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig
väg på ett mer effektivt sätt. Enligt propositionen
skall också planeringssystemet utformas så att det
medger en samordning av och avvägning mellan
olika typer av åtgärder inom transportsektorn.
Mot bakgrund av denna betoning på en helhetssyn
inom transportsektorn utarbetade Vägverket den
så kallade ”fyrstegsprincipen”, som innebär:
• Först skall sådana åtgärder övervägas och prövas som kan påverka transportbehovet och val
av transportsätt.
• I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät.
• I det tredje steget kan förbättringsåtgärder prövas.
• Först i fjärde och sista hand bör nyinvesteringar övervägas.
Som exempel på åtgärder i de fyra stegen kan nämnas:

Steg 2 – Åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt vägnät
Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till vägtransportsystemets olika komponenter för att använda befintligt
vägnät effektivare, säkrare och miljövänligare.
Lite mera konkreta exempel på åtgärder kan vara:
Hastighetsreglering och - övervakning, väginformatik, styrning av transporter med farligt gods och
prioritering av kollektivtrafiken

Steg 3 – Vägförbättringsåtgärder
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader
i befintligt sträckning till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. Exempel på
åtgärder: Anläggande av stigningsfält, busskörfält
och parkeringar för pendlare samt ombyggnad av
trafiksignalanläggningar.

Steg 4 – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta
tar ny mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar.

Steg 1 – Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan
och information med bäring på såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska
transportefterfrågan eller föra över transporter till
mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.
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Påverka transportefterfrågan och val av transportsätt – Steg 1
Möjligheterna att påverka transportefterfrågan och
val av transportsätt torde i första hand kunna uppnås genom satsning på:
• förbättrad busstrafik
• förbättrade gång- och cykelförbindelser

Ny motovägshållplats

Förbättrad busstrafik

Under 2008 påbörjades utbyggnaden av en motorvägshållplats samt en port under E4:an. Porten
byggs för busstrafik samt gång och cykeltrafikanter. Dessa anläggningar skapar möjligheter att öka
andelen bussresenärer i området främst genom att
porten ger möjlighet att skapa gena linjesträckningar. Hållplatsen blir också en viktig bytespunkt
mellan regionala respektive tätortslinjer, vilket
innebär att det bland annat blir möjligt att utföra
ärenden under bytestiden.
Satsningar på busstrafiken bör vidare ske genom:
• att utveckla busspendeln Sundsvalls C – Birsta
- bl a ökad turtäthet finansierad genom reklam
på bussarna
• upprätta en shoppingpendel inom handelsområdet Birsta
På vidstående skiss redovisas förslag till linjesträckningar.
Omstigningscentral för bussar mellan regional- och lokaltrafik
Intern skyttelbuss
Sträckning enligt nuvarande planering
Sundsvall/Birsta shoppingpendel
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Förbättringar för gångoch cykeltrafikanter

BIRSTA TRAFIKUTREDNING
Skiss samordnade trafik- och parkeringslösningar
2008-10-11
Hans Gillgren, Gillark
Skala 1:2000 i A3

Det saknas i huvudsak såväl lokala trottoarer/gångbanor som övergripande gång- och
cykelbanor som förbinder handelsorådets
olika delar.
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– sammanfattade bedömning

År 2006 genomförde konsultföretaget
Trivector en kollektivtrafikutredning för
Birsta. Enligt denna utredning var andelen bussresor cirka 1 % av totala antalet
resor till och från Birsta. Enligt Trivector
är motsvarande siffra för andra externa
etableringar kring 5 – 6 %. Det finns således
troligtvis en potential för att öka andelen
kollektivtrafikresor med en shoppingpendel.
Enligt uppgift från näringsidkare i området
(medlem i referensgruppen) besöker varje
kund tre till fyra inköpsställen per besök
i Birsta (jämför sidan 6). Det torde därför
även finnas en relativt stor potential för att
kunna minska det interna bilresandet med
en intern shuttlebuss. Detta under förutsättning att den interna shuttlebussen får
en gen linjesträckning kombinerad med hög
turtäthet.

BAK

P 450

Möjligheterna att påverka resbehovet

Bilden visar en ”spontan” gångväg utefter räcket längs vägen
mellan Team Sportia/OnOff och Coop

Den sammanfattande bedömningen är att
de föreslagna åtgärderna under ”påverka
transportefterfrågan och val av transportsätt” bör kunna medföra en minskning av
antalet bilresor med 10 -15 %.

Vidstående skiss finns förslag till ett gångstråk som förbinder entréerna till Stadium i
söder till Birsta City i norr. Goda gång- och
cykelförbindelser bör minska behovet till
bil förflyttningar mellan de olika butikerna
i Birsta.
9

Trafikutredning BIRSTA – koncept

Effektivare utnyttjande av befintliga trafiksystem – Steg 2
Nuläge

Birsta har idag karaktären av ett typiskt externt
handels- och verksamhetsområde med avsaknad
av stadskaraktär. Det utbredda området medför en
mindre god orienterbarhet. Detta tillsammans med
brister i skyltningen (orienteringstavlor etc.), otydliga gränser mellan körytor och lastzoner leder till
att infrastrukturen i området inte nyttjas på bästa
sätt idag detta gäller särskilt:
• Bakgatan
• Parkeringshuset
• Påfarten norrut
Nedanstående tre bilder visar situationen i området fredagen den 7 november cirka 12.00. Den övre
bilden visar att i stort ingen bilist nyttjade Bakgatan. Samtidigt var det mycket trafik på Gesällvägen
med bristande framkomlighet på delen Klökanvägen – Förmansvägen.

”Bakgatan”

Påfart norrut från Bakgatan

Nedersta planet av parkeringshuset

Vad är parkeringsyta, lastzon respektive gata?

Parkeringshuset var i stort sett tomt på bilar
medan beläggningen var hög på de yttre parkeringsanläggningarna.
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Förslag till åtgärder

• tydliggöra vad som är parkerings, lastzoner
respektive gator, se principförslag på sidan 9.
• Informationsskyltar, orienteringstavlor etc med
syfte att lära trafikanterna hitta
dels lämpligaste körvägar
dels sina målpunkter för att mimimera söktrafiken
• öppna p- huset från Bakgatan
• påfarten söderut från Bakgatan – tydliggörs
• hänvisa turistbussar till P längre bort?
Exempel på info tavla från Boländerna i Uppsala

Tydliggör körytor respektive lastzoner etc.

Infart till P-huset från Bakgatan bör vara möjlig.
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Mindre ombyggnadsåtgärder – Steg 3
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Analys av åtgärder

Följande korsningar har studerats:
• Klökanvägen/Norra vägen
• Klökanvägen/Gesällägen
• Timmervägen/avfart från Härnösand

Korsningen Klökanvägen/Norra vägen
Ett extra körfält byggs i avfarten söderifrån i den
nya trafikplatsen. Det extra körfältet går utanför
cirkulationen.

Utformning

Teknisk bakgrund
Trafikanternas framkomlighet i en korsning beskrivs med den så kallade belastningsgraden, som
är kvoten mellan aktuell trafikmängd och möjlig
kapacitet. Enligt VGU (Vägar och Gators Utformning, Vägverket och Kommunförbundet) gäller
följande samband mellan belastningsgrad och
standardnivå för framkomlighet:
Belastningsgrad

Nedanstående tabell visar också att denna åtgärd
(även om det blir två körfält in i cirkulationen) inte
är tillräcklig när utbyggnaden i Östra Birsta enligt
aktuell detaljplan har genomförts. Andra åtgärder
krävs således, se vidare under Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder (Steg 4 – åtgärder).

Standardnivå för framkomlighet

< 0,6

God

0,6 < B< 0,8

Mindre god

B > 0,8

Låg

Tabell: Samband mellan belastningsgrad och framkomlighet enligt
Vägverket

Vidstående kapacitetsberäkning förutsätter att den
ström som går utför cirkulationen kan vävas ihop
med trafik från cirkulationen in på Klökanvägen
utan bakåtblockering

Belastningsgraden beräknas för den så kallade dimensionerande timtrafiken. För att kunna beräkna
den dimensionerande timtrafiken krävs, utöver de
ovan redovisade trafikmängderna, även kännedom
eller antaganden om:
• trafikens riktningsfördelning i korsningen

Vidstående tabell visar att en utbyggnad av ett
extra körfält i avfarten från motorvägen (som
går utanför cirkulationen) kommer att väsentligt
förbättra framkomligheten i korsningen mellan
Klökanvägen och Norra vägen.

Trafiksituation

Max belastnings
grad i mest belastade tillfart

Nuvarande

Nuvarande trafikmängder

1.97

Nuvarande samt
Separat höger från
avfarten

Nuvarande trafikmängder

0.7

Nuvarande samt
Separat höger från
avfarten

Med utbyggnad i
östra birsta

1.5

Nuvarande samt
- Separat höger från
avfarten
- Två körfält i avfarten in mot cirkulationen

Med Utbyggnad I
Östra Birsta

1.05

Tabell. Beräknad framkomlighet vid olika trafiksituationer i korsningen
Klökanvägen/Norra Vägen

Korsningen Klökanvägen/Gesällvägen
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En av de identifierade problempunkterna är korsningen Klökanvägen/Gesällvägen. Huvudorsaken
till den bristande framkomligheten i denna korsning bedöms vara de vänstersvängande fordonen
på Gesällvägen. De vänstersvängande fordonen in
till eller ut från Silvan, Jet och TeamSportia hindrar trafiken på Gesällvägen och medför så kallad
bakåtblockering in i korsningen.
De ätgärder som har studerats är:
• förbjudna vänstersvängar på Gesällvägen – vänstersvängarna omöjliggörs genom en mittrefug
• direktinfart till”Bakgatan”
• två fält i Gesällvägen norrut
En direktinfart till Bakgatan bedöms kosta i storleksordningen 2 - 3 mkr (inklusive korsningspunkt
med Bakgatan)

Beräkningar av framkomlighet i korsningen för
olika trafiksituationer ger följande resultat:
Utformning

Bilden visar läget för koppling mellan Klökanvägen och Bakgatan

Bedömd trafikfördelning i korsningen Klökanvägen
- Gesällvägen (efter utbyggnad i Östra Birsta)

GESÄLLVÄGEN

140

450

140 190

200

140

360
80

Nuvarande trafikmängder

0.77

Nuvarande

Med utbyggnad i
Östra Birsta

1.02

Med direktkoppling
till “bakgatan”

Med utbyggnad i
Östra Birsta

0,96

Med direktkoppling
till “bakgatan” samt
två fält i Gesällvägen
norrut

Med utbyggnad i
Östra Birsta

0.71

Tabell. Beräknad framkomlighet vid olika trafiksituationer i korsningen
Klökanvägen/Gesällvägen

1590

250
300

80

Nuvarande

Analyserna (se ovanstående tabell) visar att framkomligheten i korsningen är tillfyllest med nuvarande trafiksituation. Dagens problem beror på att
bristande framkomlighet på Gesällvägen, som i sin
tur är en följd av de vänstersvängande fordonen.

1040

350

630

14

Max belastnings
grad
i mest belastade
tillfart

780

Studerade åtgärder avseende korsningen Klökanvägen/Gesällvägen

Trafiksituation

KLÖKANVÄGEN

Efter utbyggnaden är kapaciteten i korsningen
inte tillräcklig. En kombination av åtgärderna en
direktinfart till Bakgatan samt två fält Gesällvägen
norrut bedöms ge tillräcklig kapacitet i korsningen.
Som ett alternativ till två fält norrut på Gesällvägen kan en förlängning av Gesällvägen till Norra
vägen i kombination med parallellt stråk (parallellt med Gesällvägen) övervägas, se vidare under
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
(Steg 4 – åtgärder).
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Korsningen Timmervägen – Avfart från
Härnösand
Som konstaterats under avsnittet Problemanalys
är framkomligheten låg i denna korsning, vilket
medför att kön i avfarten från Härnösand ofta
är lång och ibland till och med sträcker sig ut på
motorvägen. Tänkbara åtgärderna för att minska
problemen bedöms vara att bygga:
• om korsningen till en cirkulationsplats
• en ny avfart från motorvägen som ansluter till
Timmervägen norr om denna så att vänstersvängande fordon undviks
Nedanstående skiss visar ett förslag till utformning av denna cirkulationsplats. I det fortsatta
arbetet bör möjligheterna att ordna en infart till
parkeringen från denna cirkulation studeras.

Förslag till utformning av korsningen Timmervägen – avfart från Härnösand 2008 10 06

Beräkningarna visar att en cirkulationsplats i kommer att ge en god framkomlighet. Eftersom detta
alternativ ger väsentligt lägre anläggningskostnader än en ny avfart, förslås detta alternativ.
Utformning

Trafiksituation

Max belastnings
grad
I mest belastade
tillfart

Nuvarande

Nuvarande trafikmängder

1.25

Nuvarande

Med utbyggnad i
Östra Birsta

2.01

Cirkulationsplats

Nuvarande trafikmängder

0.40

Cirkulationsplats

Med utbyggnad i
Östra Birsta

0.47

Sammanfattning av steg 1 – 3
åtgärder
Med ett konsekvent genomförande av steg 1 – 2
åtgärder bedöms att kunna medföra en minskning
av antalet bilresor med 10 – 15 %. Detta motsvar
ungefär den ”normala” trafikökningen under en tio
till femtonårs period utan hänsyn till ytterligare
etableringar i Birsta.

För att förbättra trafiksituationen föreslås följande
”mindre ombyggnadsåtgärder” (steg 3 åtgärder):
3 a ombyggnad av korsningen Klökanvägen/Norra
vägen – ett separat fält, som går fritt utanför
cirkulationen, anläggs för högersvängande
trafikanter från E4- in på Klökanvägen
3 b mittseparering av Gesällvägen på delen Förmansvägen – Klökanvägen
3 c ett extra körfält i Gesällvägen norrut i korsningen med Klökanvägen
3 d direktinfart till Bakgatan från Klökanvägen
3 e ombyggnad av korsningen Timmervägen/avfart från Härnösand till cirkulationsplats
3 f ny koppling Timmervägen – Östra Birsta
Ovanstående åtgärder bedöms ge god trafiksituation i Birsta med nuvarande trafikmängder. De
torde dock inte vara fullt tillräckliga för att möta
den situation som uppstår när den aktuella utbyggnaden i Östra Birsta tagits i bruk.
För att möta den trafiksituation, som kan förväntas
när planerad utbyggnad i Östra Birsta är genomförd, måste således ytterligare åtgärder övervägas,
se vidare under Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (Steg 4 – åtgärder).
15
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Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder – Steg 4
Utbyggnad i Östra Birsta bedöms i första hand
skapa ökad interntrafik mellan Östra respektive
Västra Birsta och därmed hårt belasta den enda
koppling som finns idag dvs Klökanvägen. För att
minska belastningen på Klökanvägen föreslås följande alternativa åtgärder:
1. förlängning av Gesällvägen söderut till Norra
Vägen
2. tillåta allmän trafik i den planerade porten under E4
3. en ny påfart söderut från Bakgatan
Enligt nedanstående bedömningar ger de tre alternativen möjligheter att lösa de problem med framkomlighet som kan förväntas när de planerade
utbyggnaderna i Östra Birsta tas i bruk. Genomförandet av något av de möjliga alternativen medför dock olika problem och konflikter med andra
intressen i olika former och omfattning. Det kan
gälla tekniska och ekonomiska svårigheter eller att
förslagen strider mot gällande genomförandeavtal
och detaljplaner etc. Val av alternativ kan därför
göras först efter fördjupade studier.

Förlängning av Gesällvägen söderut till
Norra Vägen
Med en förlängning av Gesällvägen söderut till
Norra Vägen uppnås en trafikavlastning av korsningen Klökanvägen/Norra vägen. Belastningsgraden i denna korsning blir enligt beräkningarna 0.8,
vilket bedöms innebära en acceptabel framkomlighet.
Denna lösning ger dock ingen avlastning av korsningen Klökanvägen/Gesällvägen. För att uppnå en
avlastning av denna korsning bör möjligheterna att
skapa en avlastande länk studeras.

Utöver dessa åtgärder föreslås:
• Ny koppling till Östra Birsta från Timmervägen
Norra vägen, där en förlängning av Gesällvägen föreslås ansluta.

Den nya leden blir cirka 1 km lång och bedöms
kosta cirka 20 mkr inkl fastighetsinlösen samt en
passage för rekreation/vilt (längd ca 1 km).
Kostnadsbedömningen förutsätter att nuvarande
port under E4 kan behållas.
Den nya leden bedöms få följande avlastande effekter:
• minskad belastning på Norra Vägen med ca 3
500 fordon/dygn (åvdt 2008)
• minskad belastning på Klökanvägen med ca 3
500 fordon/dygn (åvdt 2008)

16
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Utmed den nya leden bör separat gång- och cykelbana byggas. När denna och porten under E4:an är
byggda, kan man överväga om hela porten under
E4:an för Klökanvägen kan tas i anspråk för biltrafik. Det ryms i så fall tre körfält i porten. Det extra
körfältet i avfarten från E4:an kan bilda genomgående fält med infarten till Bakgatan.

Nedanstående tabell visar att en förlängning av
Gesällvägen söderut till Norra vägen (tillsammans
med föreslagna steg 3 – åtgärder) medför en godtagbar framkomlighet i korsningen Klökanvägen/
Norra Vägen (jämför sidan 13).
Utformning

Nuvarande samt
- Separat höger från
avfarten
- Två körfält i avfarten in mot cirkulationen
- Länk mellan norra
vägen och gesällvägen

Trafiksituation

Med Utbyggnad I
Östra Birsta

Tillåta allmän trafik på den planerade
porten under E4
Den port under E4 som för närvarande (hösten
2008) är under byggnation är endast avsedd buss
och gång – och cykeltrafik (enligt genomförandeavtal och detaljplan).

Max belastnings
grad i mest belastade tillfart
0.8

Tabell. Beräknad framkomlighet i korsningen Klökanvägen/Norra
Vägen

Port för Klökanvägen under E4.

Trafiklösningen i ovanstående skiss bygger på att
porten även blir tillgänglig för biltrafik samt att
denna trafik kopplas till Bakgatan. Detta skulle
innebära en väsentlig avlastning av korsningen
Klökanvägen/Gesällvägen (problempunkten se
sidan 13). De trafikanter som kommer att välja porten bedöms vara i samma storleksordning som den
trafik som skapas av den tillkommande utbyggna17
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den i Östra Birsta. Med porten tillåten för biltrafik blir således belastningsgraden i korsningen
Klökanvägen/Gesällvägen ”gul” efter utbyggnaden
av Östra Birsta (jämför sidan 13).
En nackdel är att denna gena och bekväma sträckning kommer att göra det svårare att få biltrafikanter att välja buss eller promenad mellan Östra
och Västra Birsta.

Ny påfart söderut från Bakgatan

Ny koppling till Timmervägen

I korsningen mellan Bakgatan/infarten från Klökanvägen/nya påfarten söderut byggs en cirkulationsplats. Påfarten går planskilt över Klökanvägen
och vävs ihop med nuvarande på fart innan anslutning till E4:an sker.

Trafiksystemet i den östra delen av Birsta bedöms
ha dålig orienterbarhet. Många trafikanter som
idag kommer norrifrån och skall till Östra Birsta
väljer troligen att köra via Gesällvägen i stället
Timmervägen och vidare via Norra Vägen. För att
öka orienterbarheten förslås att Timmervägen får
en direkt koppling till den nya cirkulationsplatsen
i Östra Birsta, se nedanstående skiss:

Enligt gällande genomförandeavtal och detaljplan
är det inte möjligt att tillåta biltrafik i porten. Men
med hänsyn till att biltrafik i porten ger mycket
positiva effekter bör det övervägas som en framtida möjlighet.

Denna lösning bedöms ge positiva effekter framför
allt på Gesällvägen och korsningen Geesällvägen/
Klökanvägen. Med denna påfart bedöms belastningsgraden i korsningen Klökanvägen/Gesällvägen bli ”gul” efter utbyggnaden av Östra Birsta
(jämför sidan 13). Lösningen med dess relativt
svåra vävningsproblematik kan dock medföra relativt höga anläggningskostnader och intrång.
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Den föreslagna förändringen bedöms leda till ett
mera överskådligt trafiksystem, vilket kommer att
leda till en minskad belastning på Gesällvägen
Förslaget strider mot upprättad detaljplan. Eventuellt kan ett mindre genomgripande förslag som
är anpassat till detaljplanen övervägas.
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Genomförande
En förutsättning för att arbetet med att förbättra
trafiksituationen i Birsta skall bli framgångsrikt är
att planering och genomförande sker i intim samverkan mellan inblandade parter dvs Intressenter,
Sundsvalls kommun och Vägverket. Detta illustreras med nedanstående figur:

I de inledande stegen, dvs ”påverka resbehovet” och
”utnyttja befintligt system”, har intressenterna ett
stort ansvar för att processen blir framgångsrik.
Kommunen och Vägverket har ett tyngre ansvar för
ett genomförande av steg 3 och 4. Denna förskjutning av ansvarsfördelningen mellan ”intressen-

terna” och kommun/Vägverket i de olika stegen
illustreras i rutan till vänster betecknad ”ansvar”.

PROCESS

Gemensam
målbild

Kommun/Vägverket

Intressenter

Steg 1 – Påverka resebehovet

Steg 3 a, b, c

Steg 4 a

Steg 4 b
Se kommentar nästa sida.

Ansvar

År 0

År 15
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Kommentar till punkten Steg 4.B, se föregående sida

Trafikutredningen utgår i första hand från den
exploatering som nu är aktuell i Östra Birsta och
har, utifrån detta, fokuserat på åtgärdsbehovet
2008-2012. Denna utbyggnad omfattar cirka 35 000
m² handelsytor.
I de östra delarna av Birsta finns (utöver ovanstående) gällande detaljplaner som möjliggör utbyggnad av totalt 72 000 m² handelsytor. Av dessa har
cirka 20 000 m² tagits i anspråk för utbyggnad
(hösten 2008). Det återstår således cirka 50 000 m².
Om utbyggnad såväl enligt gällande detaljplaner
(50 000² handelsytor) som enligt ny detaljplan invid E4 (35 000²) kommer till genomförande erfordras ytterligare åtgärder. Här föreslås preliminärt
någon av följande åtgärder:
• tillåta allmän trafik på den planerade porten
under E4
• koppla Norra vägen (vid anslutningen av Gesällvägen) till E4:an med en trafikplats
I alternativ 2 bör även möjligheterna att skapa en
ny koppling mellan Norra vägen och Östra Birsta
studeras och övervägas.
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Sammanfattning
De föreslagna åtgärderna är samanställda i nedanstående figur:
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