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INLEDNING



 I SEB till granskningsskedet 

bedömdes att trafikplats 

Västra Hosjö inte är 

samhällsekonomsikt lönsam

WSP’s uppdrag är att utreda 

trafiksituationen i Hosjö, för 

att bättre belysa andra 

aspekter till SEB

WSP fick också 

tilläggsuppdrag att 

analysera EVA och SEB som 

ligger till grund för tvekan 

inför ställningstagande

BAKGRUND



HISTORIK

 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem på E16 Lönnemossa -

Klingvägen, flera dödsolyckor 

 Förstudie 2013: analys enl fyrstegsprincipen  

 Vägplan, granskningshandling 2015: mötesseparering hela sträckan 

och ombyggnation av Trafikplats Västra Hosjö

 Samlad effektbedömning visar att lösningen är mycket olönsam



 Trafikutredning

 Nuläge – flöden och målpunktsanalys

 Telefonintervjuer med verksamhetsutövare

 Analys av trafikmätningar

 Telefonintervju med Hosjöskolans 

skyddsombud

 Analys av samhällsekonomisk lönsamhet

 Befintlig EVA, SEB och Jämförelseanalys 

 Synpunkter på befintliga bedömningar

 Kan trafikutredningen förändra utfallet?

 Nyttan med en FKB

METOD



TRAFIKUTREDNING
Tunga transporter i centrala Hosjö



 Trafikplats Västra Hosjö är en 

”halv trafikplats”

 Maxhöjd 3,6m vid Steffens 

väg mot Falun

 Från/mot Gävle/Hedemora 

går transporterna förbi skolan

 Bron över Korsnäsströmmen 

är i dåligt skick

NULÄGE



FLÖDEN



MÅLPUNKTSANALYS



 Hur många tunga transporter har ni per dag, 
vecka eller månad?

 Hur ser fördelningen ut över dagen, veckan eller 
månaden?

 Vilka typer av tunga transporter?

 Vilken vikt?

 Finns farligt gods?

 Är era fordon högre än 3,6m?

 Går era tunga transporter Steffens väg?

 Från vilket håll kommer era tunga transporter 
och vart går de sedan?

 Ser ni några förändringar i er verksamhet som 
skulle kunna leda till ett förändrat 
transportbehov?

 Övriga kommentarer?

INTERVJUSTUDIE –

FRÅGOR  OM TUNGA TRANSPORTER



INTERVJUSTUDIE – RESULTAT 

Verksamhet
Antal Transporter (per dag, 

vecka el. månad) och när
Fordonstyp och vikt Farligt gods 

Färdväg (fordon 

högre än 3,6m?)
Riktning Kommentar 

Orkla

2016-10-12

30/dag, 

må-fr kl 06-17 (ej fre em)

Lastbil eller bil och släp,

upp till 64 ton
Ja 

Centralvägen, ej 

Steffens väg
Öst och Väst

2017 förändrad fabriksstruktur: +2 

ekp/dag

Vianor

2016-10-13
10-20/dag, må-fr kl 07-17 Olika typer, upp till 64 ton Nej

Centralvägen, ej 

Steffens väg 
Öst och väst Angelägen om cirkulationsplatsen

Hemköp

2016-10-04

10-15/dag,

flertalet må-fr kl 07-12

Lastbil eller bil och släp, 

vikt okänt
Nej 

Centralvägen, ej 

Steffens väg
Öst och väst

Ska bygga ut butiken +15% i juni 

2017. Begränsad av vägporten 

Steffens väg, angelägen om 

cirkulationsplatsen

Bad- och 

värmebutiken

2016-10-07

1-3/dag, må-fr kl 08-17 Lastbil, upp till 25 ton Ja

Vet ej (DHL, Schenker  

Maserfrakt, Bring och 

Postnord kör)

Öst och väst

Statoil Truck

2016-10-19

Upp till 1 varu-leverans/dag,

antal kunder ej uppgivet, 

må-sö kl 00-24

Bil och släp, upp till 64 ton. 

Olika fordonstyper som 

tankar.

Ja 
Varuleveranser är lägre

än 3,6m
Öst och väst

Författarens uppskattning ca 30 

tankningar per dag

Elektrikerna i Falun 

AB (ELAB)

2016-10-04

1-2/dag, må-fr kl 07-16
Lastbil eller bil och släp, 

vikt okänt
Nej 

Centralvägen, ibland 

Steffens väg
Öst och väst

Leveranser samt transport av 

grävmaskin

Semper AB

2016-10-10
3/vecka, må-fr kl 07-12 Bil och släp, vikt okänt Nej Vet ej (DHL kör) Väst

Ska fördubbla verksamheten: 

q1 2017 4ekp/v, succesiv ökning

Lager-byggnader

2016-10-12

10/månad, samlastar med 

andra i Hosjö
Fordonstyp och vikt okänt Nej

Centralvägen, ej 

Steffens väg
Öst och väst

Oroad över trafiksituationen utanför 

skolan, ser stort behov av utbyggd 

trafikplats

Elis Jansson VVS AB

2016-10-04
0



INTERVJUSTUDIE –

OMFATTNING TUNGA TRANSPORTER

 Orkla, Vianor och Hemköp kör tillsammans ca 65 ekipage per dag, 

måndag-fredag

 Statoil Truck troligen ca 30 tankningar per dag, delvis samma 

ekipage som ovan (uppskattning)

 Hemköp, Orkla och Semper avser att utöka, ca 5 ekipage fler totalt 

under första halvan av 2017



INTERVJUSTUDIE –

TUNGA TRANSPORTERS VÄG

 Orkla, Vianor och Hemköp’s transporter överskrider 3,6m höjd

 Alla tillfrågade förutom en (Semper) har transporter i båda riktningar 

på E16, öster- och västerut

 Ett flertal säger att trafikplats Västra Hosjö är angelägen

 för verksamheten 

 för att förbättra trafiksituationen i centrala Hosjö 

 för att minska miljöstörningar vid skolområdet och bostadsområdet



BILDER FRÅN HOSJÖ

Vianor

HemköpInfart Orkla



TRAFIKMÄTNING – FALU KOMMUN

punkt ÅVADT
Andel tung 

trafik
Mätår 

Intervall 

ÅVADT 2000-

2015

504 Centralvägen 3500 8% 2005 2000-3500

505 Centralvägen 3500 10% 2006 3400-3700

508 Färgvägen 1700 4% 2015 1700-2500

510 Steffens väg 1400 6% 2005 1400-1900

807 Skutuddsvägen 1600 7% 2010 1600-1900



TRAFIKMÄTNING - ANALYS

 Upp till 350 rörelser på Centralvägen per vardagsdygn 

 Ca 80 rörelser på Färgvägen per vardagsdygn 

 Ca 100 rörelser på Steffens väg per vardagsdygn

 Ca 120 rörelser på Skutuddsvägen per vardagsdygn

 En viss del av dessa antas vara busstrafik och annan samhällsnyttig 

trafik



HOSJÖSKOLAN –

TELEFONINTERVJU MED SKYDDSOMBUD

 Tunga transporter ett påtagligt inslag i trafikmiljön

 Verksamhet på båda sidor av Centralvägen

 Många barn behöver korsa Centralvägen på sin väg mellan hemmet 

och skolan

 Tiderna för skolans verksamhet sammanfaller med de mest intensiva 

trafiktimmarna för varuleveranser

 Trafiksituationen upplevs som otrygg och svår att överblicka

 Skolan har arrangerat så att vuxna finns med då barnen behöver röra 

sig i trafiken



SAMHÄLLS-

EKONOMISK 

LÖNSAMHET
Analys 



 Efter förstudie 2013 beslutar Trafikverket 

att upprätta en vägplan

 Projektmål: Trafiksäkerheten ska förbättras 

på sträckan för samtliga trafikantgrupper

HISTORIK



 Granskningshandling vägplan

 Vid startmötet avser man 

att bygga ut tpl

 Efter SPO går man istället 

mot cpl

HISTORIK



 Efter att vägplanens granskningshandling 

publicerats, beslutade Trafikverket region 

Mitt att SEB skulle tas fram

 EVA och SEB var preliminära, men 

bedömdes trovärdiga

 Beställningen avbröts och Trafikverket tog 

fram jämförelseanalys

HISTORIK



 Redovisar effekter, 

samhällsekonomiska nyttor 

och kostnader och 

lönsamhetsmått 

 Trafikprognos, 

förutsättningar och 

kalkylvärden används som 

indata till EVA

 EVA innehåller olika 

effektsamband, 

effektmodeller och 

elasticiteter

EVA-KALKYL



EVA-KALKYL I TRE VERSIONER
20 % omk, 

dagens korsn

20 % omk, 

cirkulation

40 % omk, 

cirkulation



EVA-KALKYL – DISKUSSION 

 Finns två ATK-kameror längs E16, har ej tagits med i basvägnät

 Trafikomfördelning har ej gjorts i EVA-kalkylerna (till/från Gävle)

 Vissa trafiksiffror tros ha uppskattats (kommunala gator)

 Trafiksiffror har ej indexjusterats

 Kalkylerna är kodade mötesfri landsväg 2+1 med 20 % omk (1 och 2) 

resp 40 % omk (3)

 Hastigheten är fortsatt 80km/h

 Investeringskostnaden är lika i alla tre kalkyler



SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING (SEB)

 SEB ska utöver samhällsekonomisk lönsamhet också väga in icke 

prissatta effekter

 sociala aspekter och miljöaspekter

 Fördelningsanalys

 Transportpolitisk måluppfyllelse

 SEB ska samla effekter på såväl statligt som kommunalt vägnät 



Cirkulationsplatslösning Fullt utbyggd trafikplats-lösning

SEB I TVÅ VERSIONER



Cirkulationsplatslösning Fullt utbyggd trafikplats-lösning

 Tillgängligheten förbättras

 Positiva sociala nyttor

 Fler lokala resor med cykel eller till 

fots

 Framkomlighet på E16 något 

negativ

 Intrång i landskap, tvära lutningar, 

barriäreffekter

 Olönsam 

SEB - JÄMFÖRELSEANALYS

 Tillgängligheten förbättras

 Positiva sociala nyttor

 Fler lokala resor med cykel eller till 

fots

 Framkomlighet på E16 mycket 

negativ

 Mycket samhällsekonomisk 

olönsam, ökad restidskostnad för 

den genomgående trafiken



SEB – DISKUSSION 

 Effekter 

 Resenärer – Mitträcke beror inte av tpl-utbyggnad. Barn och unga 

gynnas i C Hosjö.

 Godstransporter – Ökad tillgänglighet betydande nytta för det lokala 

näringslivet.

 Trafiksäkerhet – Utbyggd tpl-lösning gör flera avsteg från 

rekommenderad utformning samt högre hastighet vid kollision.

 Klimat – Generellt negativ effekt när man bygger ut.

 Hälsa – Lokala förbättringar och försämringar avseende buller. Tveksam 

effekt på GC.

 Landskap – visst intrång vid båda alternativ. Har de projekterats lika 

långt?



SEB – DISKUSSION 

 Projektet har troligen inte förutsättning att bli samhällsekonomiskt 

lönsamt

 Men en utbyggd trafikplats-lösning ger ett mindre negativt resultat

 Projektmål tas ej i beaktande i slutlig bedömning av sammanvägd 

lönsamhet

 Lyft istället ingående bedömningar i SEB, och stäm av åtgärdens 

måluppfyllelse

 FKB är inte tillämplig på denna relativt begränsade åtgärd

 Stegeffekter kan uppstå när åtgärder längs ett stråk genomförs, men om 

varje åtgärd utreds för sig kommer inte effekterna fram i FKB



SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATION



 Den tunga trafiken genom Hosjö skulle 

minska avsevärt om trafikplats Västra 

Hosjö byggdes ut

 En ökad tillgänglighet vid trafikplatsen 

gynnar det lokala näringslivet

 Om bron över Korsnäsströmmen stängs 

av kommer ytterligare trafik tillkomma 

utanför skolan

 Effekten uppstår framförallt på det 

kommunala gatunätet, lösningen bör ske i 

samförstånd med Falu kommun

EFFEKTER I CENTRALA HOSJÖ



SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

 Svårt att visa på samhällsekonomisk 

lönsamhet utifrån förutsättningar

 Projektmål: Trafiksäkerheten ska 

förbättras på sträckan för samtliga 

trafikantgrupper - titta särskilt på dessa 

effekter i SEB

 EVA och SEB bör göras om om de ska 

tjäna som grund till ställningstagande

 FKB rekommenderas ej
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