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1. Inledning och syfte 

Väg 72 sammanbinder Uppsala med Sala via en rad mindre orter, bland annat Morgongåva och 

Vittinge. Mellan orterna, Morgongåva och Vittinge, finns en äldre vägsträckning längs norra sidan av 

väg 72. Denna väg fungerar bra som gång- och cykelförbindelse men under cirka 1100 m saknas den 

äldre vägen. Längs detta avsnitt är oskyddade trafikanter hänvisade till väg 72 som har en 8,5 m bred 

körbana med smala vägrenar, skyltad hastighet är 80 km/h.    

Trafikverket planerar att anlägga en ny separerad gång- och cykelväg på sträckan där oskyddade 

trafikanter hänvisas till väg 72, en sträcka på cirka 1100 m. Syftet med den planerade gång- och 

cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

PM Trafik och Vägutformning är ett dokument som tas fram i vägplaneprocessens skede 

Samrådshandling. Dokumentets syfte är att redovisa förutsättningar och konsekvenser kopplat till 

presenterat planförslag i enlighet med projektmålen. 

1.1. Projektmål 

• Att ingen gång-eller cykeltrafik behöver ske på väg 72.  

• Att gång-och cykelvägen har fått så bra integrering som möjligt med befintligt omgivande 

gång-och cykelvägnät.  

• Att passager och andra konfliktpunkter mellan olika trafikantslag är utformade med 

trafiksäkerhet i enlighet med gällande regler och normer. 

• Att påverkan på allmänna intressen har blivit så liten som möjligt. 

• Att markintrånget utanför befintligt vägområde har blivit så litet som möjligt. 

1.2. Styrande dokument 

Utformning av ny gång- och cykelväg baseras på Vägars och gators utformning (VGU) samt 

Uppdragsbeskrivning daterad 2020-06-05. Följande styrande VGU-dokument används i projektet: 

• Krav – Vägar och gators utformning, Trafikverkets publikation 2020:029 

• Begrepp och grundvärden – Vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 

2020:030 

• Råd – Vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2020:031 

I texten nedan benämns hänvisningar som Krav, Råd samt Begrepp och grundvärden. 
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2. Utformning av planförslag 

2.1. Trafik 

2.1.1. Vägtrafik 

Trafikmängderna uttrycks i årsdygnstrafik, ÅDT, som är ett värde som visar det årliga genomsnittliga 

trafikflödet över ett dygn i ett visst vägavsnitt. För år 2020 och 2040 har trafikmängderna på väg 72 

räknats upp med Trafikverkets Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-

2065 (2020). Trafikmängder för mätår, nuläge samt prognosår redovisas i Figur 2. 

Nuläge 

År 2019 trafikerades väg 72 av cirka 4 200 fordon per dygn (ÅDT), varav 540 (13 %) bestod av 

tungtrafik. För år 2020 har trafikmängderna på vägen räknats upp till cirka 4 250 fordon per dygn 

(ÅDT), varav 550 bedöms vara tungtrafik. 

Prognosår 2040 

Trafiken på väg 72 bedöms trafiken öka till cirka 5 550 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) för prognosår 

2040. Av dessa bedöms 750 bestå av tunga fordon. 
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Figur 2. Karta över det omgivande trafiksystemet samt trafikmängder på berörd del av 

väg 72. 
 

2.1.2. Gång- och cykeltrafik 

Nuläge 

Det finns inga tillgängliga trafiksiffror eller utförda trafikräkningar av fotgängare och cyklister på den 

aktuella sträckan. Utifrån Trafikverkets Schabloner för cykling tätort (ÅDT) pga tätortsstorlek samt 

avstånd till tätort för 2015, görs en uppskattning av antalet cyklister mellan Morgongåva och Vittinge 

till 15 cyklister per dygn. Baserat på Uppsalas regionala cykelstrategi (2017b), enligt vilken 
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cykeltrafikens färdmedelsandel ska öka från 13 % till 23 % mellan 2016 och 2030 (motsvarande en 

ökning av cykeltrafiken med 77 %), har cykeltrafiken för nuläge (år 2020) räknats upp till 19 cyklister 

per dygn.  

Prognosår 2040 

Utifrån siffrorna i Uppsalas regionala cykelstrategi har cykeltrafiken för prognosår 2040 räknats upp 

till 34 cyklister per dygn på sträckan mellan Morgongåva och Vittinge. Detta avser den ökade 

mängden cyklister på sträckan utan att planerad åtgärd genomförs. 

2.2. Utformningstandard  

För vald utformningstandard se PM Beslutsunderlag för val av principutformning och 

detaljutformningsstandard – Morgongåva-Vittinge kap 4 Beslutsunderlag för val av 

detaljutformningsstandard. 

Gång- och cykelvägen utformas 3,0 m bred och ”äkta separerad”, det vill säga på helt separat bana 

med sidoremsa mellan väg 72 och gång- och cykelvägen. 

Gång- och cykelvägen anläggs med beläggning av asfalt.  

För typsektioner, se ritning 101T0401. 

 

2.3. Kapacitet 

Väg 72 körbana påverkas inte av projektet och bibehåller befintliga förfältsbredder vilket uppfyller 

krav enligt VGU krav kapitel 7.1.7.1 Körfältsbredder allmänt. 

Vid anläggande av äkta separerad gång- och cykelväg undviks blandtrafik mellan vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Framkomligheten påverkas negativt av att oskyddade trafikanter måste färdas 

i blandtrafik. Motorfordonstrafiken påverkas eftersom dessa behöver ta hänsyn till, samt beakta, 

oskyddade trafikanter som färdas i samma vägbana. Likadant påverkas oskyddade trafikanter av att 

behöva ta hänsyn till motorfordon. 

Genom att undvika blandtrafik förbättras framkomligheten för vägtrafik såväl som gång- och 

cykeltrafik.  

Ny gång- och cykelväg dimensioneras för en hastighet för cykeltrafik till 30 km/h. 

Enligt krav, kapitel 5.5, motsvarar detta dimensionerande hastighet för ett övergripande cykelnät 

vilket anses som en rimlig kategorisering av planerad gång- och cykelväg. 

2.4. Tillgänglighet för olika trafikantgrupper 

Tillgängligheten påverkas negativt av att oskyddade trafikanter måste färdas i blandtrafik. 

Motorfordonstrafiken påverkas eftersom dessa behöver ta hänsyn till, samt beakta, oskyddade 

trafikanter som färdas på samma vägbana. Likadant påverkas oskyddade trafikanter av att behöva ta 

hänsyn till motorfordon. 

Då blandtrafik byggs bort ökar tillgängligheten, såväl som komforten och den upplevda tryggheten, 

för samtliga trafikanter. 
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Det finns inget sammanhängande gång- och cykelvägsnät längs sträckan eller i anslutning till ny gång- 

och cykelväg, se PM Beslutsunderlag för val av principutformning och detaljutformningsstandard – 

Morgongåva-Vittinge kap 3.1.1. Nättillhörighet. 

För att möjliggöra angöring från den nya gång- och cykelvägen till busshållplatsen anläggs en 

”passage” över diket, bredd om 1.5 m.  

Ingen speciell tillgänglighetsanpassning har gjorts för den nya gång- och cykelvägen. Själva åtgärden i 

sig ökar dock tillgängligheten längs sträckan då oskyddade trafikanter slipper färdas i blandtrafik. 

Vidare är sträckan relativt flack, brantaste lutningen i längsled uppgår till ca 1,4%.  

2.5. Servicenivå 

Belastningsgrad och servicenivå påverkas ej då väg 72 körbana bibehåller befintliga förfältsbredder 

vilket uppfyller krav enligt VGU krav kapitel 7.1.7.1 Körfältsbredder allmänt. 

2.6. Underhåll 

Underhåll efter genomförande av anläggande av ny GC-väg kommer att öka i och med utökat 

vägområde och större mängd belagda ytor.  

Tillkommande belagda ytor i form av 3 m bred GC-väg á 1100 m kommer kräva underhåll. 

Tillkommande ytor i form av större vägområde kommer kräva underhåll. 

Några nya diken erfordras längs ny gång- och cykelväg samt justering av befintliga diken, dessa 

kommer byggas om och få ny utformning. Med fler diken ökar underhållet. 

Då de befintliga dikena blir grundare erfordras dränering för vägöverbyggnad, denna i sig kommer 

kräva ett visst underhåll för att erhålla full funktion.  

GC-vägens bredd är dimensionerad för vinterväghållning och beläggningen utgörs av asfalt. 

Tillräckligt med utrymme för skötselmaskiner har tillgodosetts (avstånd från kantsten till kantsten 

samt fasta hinder ska vara minst 4,0 m. i körbana) för att kunna köra förbi på ett tillfredställande sätt 

enligt TRV underhåll samt VGU krav och råd kap 8.4.11 Dimensionering för drift. 

För den färdiga anläggningen kan underhåll och felavhjälpning utföras på ett effektivt, miljömässigt 

och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 

2.7. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på aktuell del av väg 72 bedöms i nuvarande situation 

som låg. Oskyddade trafikanter är hänvisade till att färdas i blandtrafik på en väg utan belysning, där 

vägrenarna är smala och den skyltade hastigheten är förhållandevis hög.  

För motorfordonstrafiken finns befintliga skyddsåtgärder i form av vägräcke längs en kort sträcka. 

Trafiksäkerheten bedöms ökas avsevärt när ny gång- och cykelväg utförs som ”äkta separerad”, det 

vill säga på helt separat bana med sidoremsa mellan väg 72 och gång- och cykelvägen, se PM 

Beslutsunderlag för val av principutformning och detaljutformningsstandard – Morgongåva-Vittinge 

kap 3.1.3. Separeringsform. 



PM Trafik och Vägutformning – Morgongåva-Vittinge  Sida 9 av 9 
 

Då sidoremsan utformas 4 m bred så erfordras inga ytterligare skyddsåtgärder mellan gång- och 

cykelväg samt väg 72, exempelvis vägräcke. Befintligt vägräcke lämnas i befintligt skick.  

Separering med sidoremsa bedöms som en mycket trafiksäker lösning, syftet med den planerade 

gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter vilket 

uppnås med presenterad gång- och cykelväg. 

Längs partiet med befintligt vägräcke kommer ett fallskyddsräcke på utsidan av gång- och cykelvägen 

erfordras, se PM Beslutsunderlag för val av principutformning och detaljutformningsstandard – 

Morgongåva-Vittinge kap 3.1.7. Behov av skyddsåtgärder. 

2.8. Barriäreffekter 

Projektet bedöms inte ha några förändrade barriäreffekter.  

För utvärdering av effekter och konsekvenser se Samrådshandling Vägplanbeskrivning kap 6 Effekter 

och Konsekvenser av projektet. 

2.9. Faunaåtgärder 

Inga faunaåtgärder är planerade inom projektet.  

Omgivningspåverkan kommer att ske, se PM Beslutsunderlag för val av principutformning och 

detaljutformningsstandard – Morgongåva-Vittinge kap 3.2.3. Omgivningspåverkan.  

För utvärdering av effekter och konsekvenser se Samrådshandling Vägplanbeskrivning kap 6 Effekter 

och Konsekvenser av projektet. 

2.10. Fragmentering 

Ej relevant för projektet.  

 


