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Framtidens resor i Norrköping är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun, Region Östergötland och 

ÖstgötaTrafiken. Projektet har i korthet uppdraget att ta fram ett förslag till samlat nätverk för trafikslagen gång-, 

cykel- och kollektivtrafik i staden med fokus på resor till och från nya resecentrum samt en plan för 

genomförande.  
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Sammanfattning 
Norrköpings kommun vill att Gamla Övägen anpassas till en förtätad bebyggelse. I dagsläget 

är Gamla Övägen utformad med 2 stycken breda körbanor i vardera riktningen, bred refug och 

vägrenar samt öppna diken på vardera sidan för att avleda dagvatten. För att ge vägen en mer 

stadslik karaktär föreslås trädrader utanför körbanorna och smalare körbanor. Grönremsan 

som träden skall stå i ska anläggas med skelettjord för att ge träden bra förutsättningar att 

utvecklas. Mellan körbanor och trädrader föreslås en kantsten skilja ytorna åt för att ge mer 

stadskaraktär åt gatan. Utanför trädraden väster om Gamla Övägen föreslås ett prioriterat GC-

stråk med en bredd av 5,25 m som ska gå mellan Söderleden och Björkalundsrondellen. Norr 

om Söderleden ändrar Gamla Övägen karaktär och här behövs mindre justeringar för att 

uppnå en stadslik karaktär på gatan. GC-väg finns redan längs västra sidan och på vissa 

sträckor även på den östra. Längst norr ut finns det även befintliga träd som förslås behållas 

och kompletteras endast med enstaka nya träd där utrymmet finns att tillgå. 

 

Då körbanor och trädrader skiljs med en kantsten enligt föreslagen lösning behöver dagvatten 

ledas via dagvattenbrunnar in till trädytan och dess skelettjord. Därifrån leds dagvatten längs 

med Gamla Övägen i ytan för dike/träd till lågpunkter där systemet kopplas mot befintliga 

dagvattensystemet för att föras vidare till recipient på samma sätt som i dag. 

 

Då kollektivtrafiken ska prioriteras i den nya utformningen har kollektivtrafikkörfält 

föreslagits där omständigheterna är gynnsamma. Trafikanalysen som gjorts mellan 

Sprängstensgatan och Gröndalsgatan visar att på sträckan mellan Vilbergsrondellen och 

Onyxrondellen får kollektivtrafikkörfält en negativ effekt på restiderna för kollektivtrafiken. 

Detta då den övriga trafiken köar upp på grund av minskad kapacitet och stoppar upp även 

kollektivtrafiken vid rondellerna. 
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Abstract 
The city of Norrköping wants Gamla Övägen to be adapted to a densified settlement. At 

present, Gamla Övägen is designed with 2 wide roadways in each direction, a wide traffic 

island and shoulders as well as open ditches on each side for diverting water. In order to give 

the road a more urban shape, narrower lanes and rows of trees are proposed outside the 

roadways. The green strip that the trees will stand in will be built with skeletal soils to give 

the trees good conditions for development. Between roadways and the trees curbstones is 

suggested to separates the surfaces and to give more city-like shape to the street. Outside the 

tree row west of Gamla Övägen a bicycle path is proposed with a width of 5.25 m that will 

pass between Söderleden and Björkalundsrondellen. North of Söderleden changes Gamla 

Övagen shape, and minor adjustments are needed to achieve a city-like character on the street. 

Bicycle path already exists along the western side and on some stretches also on the eastern 

side. To the far north there are existing trees that are proposed to be retained and 

supplemented only with some new trees where the space is available. 

 

As roadways and rows of trees are separated by a curbstone according to the proposed 

solution, water is required to be led via waterways into the tree surface and its skeletal soils. 

From there, water is led along Gamla Övägen in the surface of the ditch/tree to low points 

where the system is connected to the existing storm water system to be passed to the recipient 

in the same way as today. 

 

When public transport is to be prioritized in the new design, public transport lanes have been 

proposed where circumstances are favorable. A traffic analysis has been made between 

Sprängstensgatan and Gröndalsgatan and it indicates that on the stretch between 

Vilbergsrondellen and Onysrondellen, public transport lanes have a negative impact on public 

transport times. It depends on the other traffic cueuing up due to reduced capacity and stops 

public transport at the roundabouts. 
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Begreppsförklaring 
I rapporten används vissa begrepp och förkortningar som kan förklaras enligt följande: 

 

Kollektivtrafikkörfält:      Körfält endast avsedd för kollektivtrafik, avskilt från övrig  

fordonstrafik. 

 

VR:  Referenshastighet, används vid vägprojektering där projektören 

utgår från en hastighet och utifrån denna väljer utformning av 

olika geometriska element, så som vägbredd och separeringsåtgärd 

mellan bilar och gång- och cykeltrafikanter 

 

Vävningsfält:  Fordonsströmmar som går ihop, sker oftast via växling. 

 

GC:  Gång- och cykel 

 

Ramp:   Av- och påfarter vid planskilda trafikplatser. 
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Inledning 

Bakgrund 
I projektet ”Framtidens resor i Norrköping” (FriN) har Sweco i delprojektet ”Infartsleder” 

tagit fram en rapport med analys av infartslederna för kollektivtrafik i Norrköping. 

Gamla Övägen var där en av de sju infartsleder som studerades och innehåller 

förbättringsförslag för att förkorta restiden och förbättra komforten för resenärer. 

 

Samtidigt pågår det ett detaljplanearbete för flertalet fastigheter längs med Gamla Övägen, 

vilket kommer resultera i en förtätning av bebyggelsen och som ett resultat av detta ska 

Gamla Övägen få en ny karaktär i form av stadsgata. Inkluderat i förändringen är en 

hastighetssänkning till 40 km/h, kollektivtrafikkörfält i vardera riktningen, trädrader samt en 

gång- och cykelbana.  

 

Då Gamla Övägens utformning planeras att förändras behövs även dagvattenhanteringen 

studeras för att säkerställa att den nya utformningen är hållbar i och med att många av de 

grönytor som idag tar upp vattnet försvinner. 

 

För att säkerställa att den nya utformningen av Gamla Övägen inte orsakar 

framkomlighetsproblem, krävs även en trafiksimulering på delar av sträckan med den nya 

utformningen.  

 

Syfte 
Syfte med förstudien är att säkerställa att en framtida önskvärd utformning på Gamla Övägen 

får positiva konsekvenser för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister samt 

dagvattenhanteringen.  

 

Förutsättningar och avgränsningar 
Utredningens geografiska avgränsning omfattar Gamla Övägen mellan Björkelundsrondellen i 

söder och Albrektsvägen/Borgmästarrondellen i norr. Trafikverkets befintliga på- och 

avfartsramper skall bestå i befintligt skick.  

För samtliga sträckor ska gång- och cykelbana finnas inkluderat i sektionen eller i nära 

anslutning av vägbanan och de passager som inkluderas ska vara trafiksäkra. 
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Föreslagen utformning 

Projekteringstekniska förutsättningar 
 

Trafikverkets dokument VGU ”Krav för Vägars och gators utformning, publikation 

2015:086” samt ”Råd för vägars och gators utformning, publikation 2015:087” skall gälla 

som utgångspunkt. 

 

Hastighetsbegränsningen 40 km/t beräknas gälla för Gamla Övägen. 

 

Samtliga korsningar har kontrollerats med körspår så att boggibuss(15 m) samt lastbil med 

släp(25,25 m) kan ta sig igenom. 

 

Sektion 

Följande huvudsektion har utgåtts från efter önskemål från beställaren: 

Sektionen varierar dock på sträckan. 

 

Körbana 6,50 m, och 3,00 m dike/trädplantering på vardera sidan samt en 5,25 m bred gång- 

och cykelväg med 0,25 m stödremsa. Diket ska anläggas med skelettjord för att ge träden så 

bra förutsättningar som möjligt att utvecklas. 

 

 
Figur 1: Typsektion 
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Vänstersvängskörfält 

Utformningen och längden på samtliga vänstersvängskörfält har utgångspunkt i Figur 4.1-11 

Vänstersvängskörfält, principfigur från  ”Krav för Vägars och gators utformning, publikation 

2015:086”, se figur 2 nedan. Vald utformning är det nedersta alternativet, med kantsten. 

 

 
Figur 2: Vänstersvängskörfält, principfigur. Källa: VGU 

 

Vänstersvängsmagasinets längd (Lkö) = 30 m och inledningssträckan (Lin)=40 m. 

 

 

Sidoförflyttning 

Längs med sträckan kommer det finnas en hel del vävningsfält med sidoförflyttningar. 

Längden på dessa är tagna från tabellen 3.1-11 Sidoförflyttning, erfoderlig längd från ”Krav 

för Vägars och gators utformning, publikation 2015:086”, se figur 3 nedan. 
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Figur 3: Sidoförflyttning, erfoderlig längd. Källa: VGU 

 

Då hastigheten är 40 km/h och vi går från 2 till ett körfält blir längden på svävningsfältet ca 

70 m. 

 

Busshållplatser 

Fickhållplatser har projekterats efter figur 5.1-14 Utformning av fickhållplats vid VR 30-60 i 

tätortsmiljö från ”Krav för Vägars och gators utformning, publikation 2015:086”, se figur 4 

nedan. 

 

 
Figur 4: Utformning av fickhållplats vid VR 30-60 i tätortsmiljö. Källa:VGU 
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Förslag till utformning 

Delsträcka 1: Björkalundsrondellen-Vilbergsgatan 

Sektion 0/000-0/420, se ritningar T-01 – T-02. 

I både norr- och södergående riktning finns separata kollektivtrafikkörfält samt separata 

körfält för övrig trafik. 

Kollektivtrafikkörfälten upphör innan korsning med Vilbergsgatan och Björkalundsrondellen.  

 

Gamla Övägens anslutning söderifrån till Vilbergsgatan utgörs av ett vänstersvängfält, ett 

körfält för rakt-fram-körande trafik och ett kombinerat högersvängsfält/rakt-fram-fält. 

Söderut startar kollektivtrafikkörfältet en bit in på Gamla Övägen. 

Separering av körfälten sker med refug i norra delen och dubbla heldragna linjer i södra delen.  

Refugen in mot Vrinnevisjukhuset byggs om för att fältet för busstrafik rakt fram genom 

korsningen ska få plats.  

Anslutningarna från Vrinnevisjukhuset och Vilbergsgatan har samma antal körfält som idag 

bortsett från att den fria högersvängen in mot Vilbergsgatan tas bort.  

 

Gång- och cykelväg föreslås längs den västra sidan av vägen. 

I korsningen anläggs refuger över Gamla Övägen för säker passage för gående och cyklister. 

Ett fortsatt arbete att utreda planskild passage för oskyddade trafikanter föreslås.   

 

Delsträcka 2: Vilbergsgatan-Vrinnevirondellen 

Sektion 0/420-0/740, se ritningar T-02 – T-03. 

I både norr- och södergående riktning finns separata kollektivtrafikkörfält samt separata 

körfält för övrig trafik. 

Från Vilbergsgatan norrut fortsätter körbanan för övrig trafik i ett rakt fram körfält och 

kollektivtrafik fortsätter rakt genom korsningen i förlängningen av kollektivtrafikkörfältet. 

För trafik som kommer från Vrinnevisjukhuset och svänger höger mot centrum så hamnar de i 

ett vävningsfält som vävs ihop med körfältet genom korsningen för övrig trafik. Efter 

vävningen övergår det yttersta körfältet till att bli kollektivtrafikkörfält. 

Kollektivtrafikkörfältet upphör ca 70 m söder om Vrinnevirondellen. Anslutningen från öster 

in i Vrinnevirondellen förslås få en annan utformning än dagens. Detta för att anpassas mot 

kollektivtrafikkörfältet mot norr.  

 

Söderut från Vrinnevirondellen anläggs ett separat kollektivtrafikkörfält fram till ca 50 m 

innan korsningen med Vilbergsgatan för att där övergå till ett kombinerat högersvängfält/rakt-

fram-fält. Att tydliggöra att det endast är bussen som får köra rakt fram i korsningen och att 

övriga fordon i det körfältet endast får svänga höger är viktigt och bör göras genom t.ex. 

skyltning. I anslutning till korsningen med Vilbergsgatan anläggs även ett vänstersvängfält 

samt ett körfält för övrig trafik som går rakt genom korsningen. 

På delar av sträckan separeras körriktningar med målning men i den södra delen anläggs en 

refug.  

Gång- och cykelväg föreslås längs den västra sidan av vägen. 

I korsningen anläggs refuger över Gamla Övägen för säker passage för gående och cyklister. 

Separering av körriktningarna görs delvis med dubbla heldragna linjer, dels med refug. 
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2 nya hållplatser anläggs längs den södra delen av sträckan. Inga passager placeras i direkt 

anslutning till busshållplatserna utan passage är tänkt att ske vid korsningen Gamla 

Övägen/Vilbergsgatan. Trädrader föreslås längs med båda sidor om vägen. 

 

 

Delsträcka 3: Vrinnevirondellen-Vilbergsrondellen 

Sektion 0/740-1/150, se ritningar T-03 – T-04 

I både norr- och södergående riktning finns separata kollektivtrafikkörfält samt separata 

körfält för övrig trafik. 

I norrgående riktning från Vrinnevirondellen, samt från sjukhusområdet hamnar de fordon 

som förs fram i det yttersta körfältet i ett vävningsfält som vävs ihop med det inre körfältet 

norr om cirkulationsplatsen. Efter vävningen övergår det yttersta körfältet till att bli 

kollektivtrafikkörfält. Kollektivtrafikkörfältet upphör ca 70 m söder om Vilbergsrondellen. 

 

I södergående riktning från Vilbergsrondellen övergår det yttersta körfältet till att bli 

kollektivtrafikkörfält. Detta körfält hålls intakt hela vägen till, och igenom, 

Vrinnevirondellen. 

Den fria högersvängen som finns från sjukhusområdet tas bort och ersätts med en 

vänstersvängsfil och en högersvängsfil. Anslutningen från väster till Vilbergsrondellen 

kompletteras med ett extra körfält. 

Separering av körriktningarna görs med dubbla heldragna linjer fram till refugerna vid 

cirkulationsplatserna. 

 

Gång- och cykelväg föreslås längs den västra sidan av vägen. Cirkulationsplatsen 

kompletteras med refuger för säkra passager för gående och cyklister. Trädrader föreslås längs 

med båda sidor om vägen. 

 

Delsträcka 4: Vilbergsrondellen-Onyxrondellen 

Sektion 1/150-1/460, se ritningar T-04 – T-05 

På sträckan finns inga separata kollektivtrafikkörfält utan all trafik får trafikera dubbla körfält 

i både norr- och södergående riktning. Detta beror på att trafikanalysen(som beskrivs senare i 

rapporten) visar på försämrade restider för kollektivtrafiken om kollektivtrafikskörfält anläggs 

på denna sträcka. 2 nya busshållplatser anläggs och utförs som fickhållplatser. Inga passager 

placeras i direkt anslutning till busshållplatserna utan passage är tänkt att ske vid 

Vilbergsrondellen.  

Separering av körriktningarna görs med dubbla heldragna linjer fram till refugerna vid 

cirkulationsplatserna. 

Onyxrondellens anslutningar bibehåller sin utformning och inga gc-passager föreslås. 

 

Gång- och cykelväg föreslås längs den västra sidan av vägen. Trädrader föreslås längs med 

båda sidor om vägen. 

 

  



  13 (21) 

  

Delsträcka 5: Onyxrondellen-avfart/påfart Söderleden 

Sektion 1/460-1/710, se ritningar T-05 – T-06 

I både norr- och södergående riktning finns separata kollektivtrafikkörfält samt separata 

körfält för övrig trafik. 

I norrgående riktning från Onyxrondellen hamnar de fordon som förs fram i det yttersta 

körfältet i ett vävningsfält som vävs ihop med det andra körfältet genom cirkulationsplatsen. 

Efter vävningen övergår det yttersta körfältet till att bli kollektivtrafikkörfält. 

Kollektivtrafikkörfältet upphör genom korsningen med avfart/påfart mot Söderleden. 

 

I södergående riktning startar kollektivtrafikkörfältet direkt efter påfart/avfart från Söderleden 

och upphör ca 70 m innan Onyxrondellen. Kollektivtrafikkörfältet anläggs i det inre körfältet 

för att få bättre trafiklösning genom korsningen med avfart/påfart mot Söderleden. Genom att 

kollektivtrafikkörfältet ligger längst bort från avfarten/påfarten kan trafiken flyta på bättre och 

fordon som står vid påfarten kan köra in i sitt körfält utan att behöva vänta på att bussen ska 

passera korsningen. Separering av körriktningarna görs med refug. 

 

Gång- och cykelväg föreslås delvis längs den västra sidan av vägen men ansluter till befintlig 

GC-bro över Söderleden istället för att följa med vägen hela sträckan. Trädrader föreslås längs 

med båda sidor om vägen på den södra delen, men mellan Söderleden och avfarten/påfarten 

föreslås träd endast på den östra sidan. 

 

Delsträcka 6: Avfart/påfart Söderleden-Ektorpsgatan/Gröndalsgatan 

Sektion 1/710-1/900, se ritning T-06 

I norrgående riktning börjar kollektivtrafikkörfältet strax efter avfart/påfart Söderleden och 

upphör in innan korsning med Gröndalsgatan.  

 

Gamla Övägens anslutning söderifrån till Gröndalsgatan utgörs av ett vänstersvängfält, ett 

körfält för rakt-fram-körande trafik och ett kombinerat högersvängsfält/rakt-fram-fält. Att 

tydliggöra att det endast är bussen som får köra rakt fram i korsningen och att övriga fordon i 

det körfältet endast får svänga höger bör göras genom t.ex. skyltning. 

 

Söderut från Ektorpsgatan/Gröndalsgatan finns först endast ett körfält som innan avfarten mot 

Söderleden övergår till ett kollektivtrafikkörfält samt ett körfält för rakt- fram/högersväng. 

Separering av körriktningarna görs med refug. 

 

I korsningen anläggs refuger över Gamla Övägen för säker passage för gående och cyklister. 

Över Ektorpsgatans anslutning till Gamla Övägen anläggs en förhöjd gc-passage. Ingen ny 

GC-väg föreslås längs denna sträcka då cyklister och fotgängare förväntas använda 

Ektorpsgatan om de ska ta sig söderut via GC-bron över Söderleden. 

 

Trädrader föreslås längs med båda sidor om vägen. 

 

 

  



  14 (21) 

  

Delsträcka 7: Ektorpsgatan/Gröndalsgatan- Borgmästarrondellen 

Sektion 1/900-2/180, se ritningar T-06 – T-07 

I norrgående riktning från Gröndalsgatan hamnar de fordon som förs fram i det yttersta 

körfältet i ett vävningsfält som vävs ihop med det andra körfältet rakt fram genom 

korsningen. Efter vävningen övergår det yttersta körfältet till att bli kollektivtrafikkörfält. 

Kollektivtrafikkörfältet upphör ca 90 m söder om Borgmästarrondellen och ansluter med ett 

körfält till cirkulationsplatsen. 

 

Hållplatsen strax norr om korsningen med Gröndalsgatan tas bort, medan de två närmast 

Borgmästarrondellen föreslås vara kvar. GC-vägen justeras till att gå bakom hållplatsen i 

nordlig riktning. 

 

I södergående riktning startar kollektivtrafikkörfältet vid den befintliga busshållplatsen och 

upphör ca 90 m innan korsningen med Ektorpsgatan/Gröndalsgatan. Där 

kollektivtrafikkörfältet upphör och övergår det till att bli ett fält för rakt fram/högersvängande 

trafik. Samtidigt kompletteras med ett körfält för vänstersvängande trafik. 

 

Separering av körriktningarna görs med refug. 

 

Befintliga GC-vägar och träd finns längs med gatan och förutom mindre justeringar, föreslås 

dessa vara kvar och inte kompletteras. 

 

Mitt på sträckan samt över Gamla Övägens anslutning till Ektorpsgatan/Gröndalsgatan 

anläggs refuger för säkra passager för gående och cyklister. 

 

Avsteg från VGU 
Avsteg har gjorts från VGU på ett par platser där ett kollektivtrafikkörfält avslutas innan 

korsning. Där är sidoförflyttningssträckan kortare på grund av platsbrist och nere på ca 30 m. 

Alternativet på dessa platser är att förlänga sidoförflyttningssträckan till 70 m med då bedöms 

kollektivtrafikfältet bli för kort för att ge kollektivtrafiken en fördel. 
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Dagvattenutredning 
I nuläget avvattnas vägarna på sträckan mellan Björkalundsrondellen och Söderleden via 

öppna diken längs båda sidor om körbanan. Vid platser där kantsten förekommer samt på 

vissa av refugernas gräsytor finns även dagvattenbrunnar för avvattning av ytorna. 

Höjdpunkter på sträckan ligger vid Onyxrondellen samt strax öster om infarten till 

Vrinnevisjukhuset. Från dessa avleds dagvattnet i diken mot lågpunkter belägna vid GC-

tunnel norr om Vrinnevirondellen, samt vid Borgmästarrondellen. I nuläget finns inget 

redovisat underlag om vart diken och eventuella brunnar ansluter till befintliga 

dagvattenledningar i området. 

 

I den nya gatusektionen försvinner de öppna dikena och ersätts av infiltrationsstråk längs båda 

sidor av körbanan. Infiltrationsstråken och körbanan skiljs av med kantsten och körbanan 

avvattnas via dagvattenbrunnar som ansluter till infiltrationsstråket. Dagvatten från gång- och 

cykelbanan avleds ytligt mot infiltrationsstråket, vilket utformas som en skålad yta där 

dagvattnet samlas upp och kan infiltrera ner i skelettjord. Stråket ska vara tillräckligt stort för 

att kunna omhänderta volymen dagvatten från vägområdet vid ett 20 årsregn. I 

infiltrationsstråket förläggs två stycken dräneringsledningar; den ena för spridning av 

dagvattnet i sektionen vilka dagvattenbrunnar från körbanan kopplas till, och den andra i 

botten av stråket för avledning av dagvatten.  

Dräneringsledningar kopplas på till befintligt dagvattensystem vid lågpunkterna längs 

sträckan.  Vid GC-tunneln norr om Vrinnevirondellen, samt vid korsningen till Söderleden 

finns befintliga dagvattenledningar som dräneringsledningarna i infiltrationsstråken 

lämpligtvis kan ansluta till. 

 

Vid extremregn så som 100-års regn är det viktigt att inte vatten blir stående på körbanan då 

Gamla Övägen är prioriterad för utryckningsfordon. Detta ska beaktas vid utformning av 

gatusektionen vid lågpunkterna. 
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Trafikanalys 
I uppdraget har det ingått att utföra trafikanalys av Gamla Övägen mellan Sprängstensgatan 

och Gröndalsgatan med fokus på kollektivtrafikkörfält. Idag finns framkomlighetsproblem ut 

mot E22 i båda riktningar. 

 

Dagens trafik har räknats under morgon- och eftermiddagsrusningarna. Flöden under morgon- 

och eftermiddagsrusningarna har även tagits fram för år 2035 genom att öka dagens 

rusningsflöden med samma procent som den procentuella ökningen är i kommunens VISUM-

modell på olika väglänkar på dygnsnivå mellan nuläge och år 2035. 

 

Dagens utformning uppvisar kapacitetsproblem med dagens trafik i form av köer ut på 

påfartsramperna mot E22. Detta på grund av väjningsplikt ut på E22. När trafiken ökar till år 

2035 skapas även köer på avfartsrampen in mot Onyxrondellen, samt köer från Vilbergsgatan 

och Sprängstensgatan in mot Vilbergsrondellen. 

 

Med relativt enkla medel kan dessa kapacitetsproblem lösas. För den genomgående trafiken 

längs E22 räcker det med endast ett genomgående körfält, även för år 2035, se figur 5 nedan. 

Detta gör att påfartsfälten kan gå ut som eget fält, utan nödvändig breddning. In mot 

trafikplatsen skyltas därmed avfartsfältet i höger fält och rakt fram i vänster körfält i båda 

riktningar. Breddning med ett körfält sista biten på avfartsrampen in mot Onyxrondellen löser 

den flaskhalsen, se figur 6 nedan. Två vänstersvängsfält och en fri höger (som slutar med 

väjning). Breddning med ett körfält från Vilbergsgatan och Sprängstensgatan in mot 

Vilbergsrondellen löser de flaskhalsarna, se figur 7 nedan. Tillåtet att svänga vänster från 

båda körfälten från Vilbergsgatan samt ett separat högersvängsfält från Sprängstensgatan. 

Målade kollektivtrafikkörfält, som tar ett av bilkörfälten i anspråk, bör endast anläggas på 

vissa avsnitt mellan Onyxrondellen och korsningen med Gröndalsgatan, se figur 8. Mer exakt 

kan kollektivtrafikkörfält anläggas i norrgående riktning från den plats där vänstersvängsfältet 

mot påfarten västerut har börjat och härifrån norrut fram till dagens ihop vävning närmast 

söder om Gröndalsgatan. I södergående riktning kan kollektivtrafikkörfältet börja närmast 

söder om Gröndalsgatan och gå hela vägen fram till cirka 60 – 100 meter före Onyxrondellen. 

Kollektivtrafikkörfältet i södergående riktning bör läggas i vänster fält, för att undvika 

konflikt med den norra rampanslutningen. Korsningen med norra rampanslutningen kan vara 

kvar, likaså korsningen med Gröndalsgatan. Det är inte möjligt att ta ett av bilkörfälten i 

anspråk för kollektivtrafikkörfält längre söderut inom det analyserade området, då hamnar 

både buss- och biltrafiken i långa köer. Även busstrafiken skulle alltså drabbas. 

Med ny trafikplats (för att frigöra mark) fungerar det både med ny stor cirkulationsplats (som 

går över E22 på två nya broar) (figur 9 nedan) och lösning med två droppar (som nyttjar 

dagens broar över E22) (figur 10 nedan). I bägge fallen krävs bland annat dubbla körfält på 

avfartsramperna som börjar cirka 80 – 100 meter före cirkulationen/droppen. Det fungerar 

inte bra att anlägga en gång- och cykelväg längs västra sidan av Gamla Övägen med ny 

trafikplats. Detta eftersom denna skulle korsa de västra av- och påfartsramperna i plan, vilket 

skapar långa köer, inte minst ut på E22. 

Med dagens trafikplats som utgångspunkt rekommenderas att de föreslagna 

trimningsåtgärderna anläggs efterhand när problem uppstår, dvs. lösningarna beskrivna ovan 

(figur 5 – 7). För att minska de kapacitetsproblem som uppstår redan i dagsläget kan åtgärden 

med enbart ett genomgående körfält längs E22 anläggas. Därmed får påfarterna egna fält ut på 

E22. Kollektivtrafikkörfält behöver inte anläggas, men om det ändå önskas så bör det bara 
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anläggas på de rekommenderade sträckorna, annars finns uppenbara risker för långa köer, 

som även skulle drabba busstrafiken. Dagens fyrvägskorsning vid Gröndalsgatan bör behållas, 

istället för att anlägga en cirkulationsplats (som WSP Norrköping under projektets gång tog 

fram som tänkbart alternativ). Om dagens trafikplats anses ta för mycket plats i anspråk 

rekommenderas lösningen med droppar, då denna frigör i princip lika mycket plats som den 

stora cirkulations-lösningen, men att den bör vara avsevärt billigare att anlägga tack vare att 

dagens broar kan behållas.  

 

 
Figur 5 Principskiss för lösningen med enbart ett genomgående körfält längs E22 och eget utfartsfält för påfarten (utan 
behov av breddning). Motsvarande lösning för de södra ramperna i östgående riktning längs E22. 

 

 
Figur 6 Principskiss för lösningen på avfartsrampen in mot Onyxrondellen. Skissen ska endast läsas principiellt, inte exakt 
placering av det nya fältet eller exakta längder. 
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Figur 7 Principskiss för lösningarna in mot Vilbergsrondellen från Vilbergsgatan och Sprängstensgatan. Skissen ska endast 
läsas principiellt, inte exakt placering av de nya fälten eller exakta längder. 
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Figur 8 Bild från modellen som visar rekommenderad dragning av kollektivtrafikkörfält mellan Onyxrondellen och 
Gröndalsgatan. Det skall poängteras att trafiken flyter lika bra utan detta kollektivtrafikkörfält, men det ingår ändå eftersom 
det har framkommit önskemål från kommunen om att anlägga kollektivtrafikkörfält på de sträckor där detta är möjligt, utan 
att det skapar köer för busstrafiken. Det rosa är kollektivtrafikkörfält. 
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Figur 9 Principskiss från modellen som visar hur lösningen med stor cirkulationsplats på två nya broar över E22 kan 
utformas. 

 

 
Figur 10 Principskiss från modellen som visar hur lösningen med två droppar kan utformas. Körfältsindelningen är 
densamma som i lösningen med stor cirkulationsplats. 
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