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1. Bakgrund

1.1. Befintliga förhållanden 
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1.1.1. Parkering

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är 
upplåten för parkering under som mest 12 timmar. Detta begränsar 
användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 
pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten.

En översiktlig parkeringsundersökning visade att det som mest 
stod 19 bilar i den del som ligger närmast kyrkan, medan det på 
delen närmast Lägergatan som mest stod 4 bilar. Av de 18 bilar 
som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar 
kl. 16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 
%, räknat på hela dagen. Detta måste betraktas som lågt. Under 
samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. 

Morgonen efter var 3 av de bilar som stod parkerade kvällen innan 
kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar parkerat här under 

Vaxholm stad har identifierat behov av fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Den aktuella platsen används redan i dag dels 
som bilparkering, dels som tennisplan och anges som Allmän platsmark, parkmark i gällande detaljplan. För att möjliggöra en annan 
markanvändning, permanent parkeringsplats, krävs en ny detaljplan. Denna trafikutredning utgör ett av underlagen till ändring av detaljplanen 
och möjliggör att en väl gestaltad och trafiksäker miljö skapas. I uppdraget ingår att undersöka alternativa in-/utfarter till parkeringen från 
Kungsgatan.

Figur 1. Översiktskarta som visar den befintliga parkeringsplatsen och tennisplanen som Vaxholms stad ämnar omvandla till ytterligare en 
parkeringsyta. Kartan visar även trafikanternas rörelsemönster i anslutning till området.  

en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften 
koncentrerade till högtrafiken.

Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs 
Lägergatan. Den upptogs som mest av 33 bilar varav 13 stycken 
stod kvar kl. 16.00. Detta ger en omsättning på 61 % räknat på 
hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på kvällen stod 7 
stycken kvar på morgonen dagen efter. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var 
högre än på parkeringen vid kv. Lägret. Förklaringen är att främst 
lärare på Vaxö skola parkerar på den snedställda parkeringen. Vid 
platsbesöket noterades att föräldrar som skjutsade sina barn till 
skolan parkerade här men de stod aldrig längre än 20 min.

UTREDNINGSOMRÅDE 
PARKERING

Busshållplats
Stig

Gångbana

Cykelbana

Bilväg
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1.1.2. Trafikolyckor

Under en 10-årsperiod, september 2008 – augusti 2018, har 
det inträffat 5 trafikolyckor i närområdet till parkeringen. Det 
var främst oskyddade trafikanter som drabbades. Följande 
personskadeolyckor inträffade under perioden september 2008 – 
augusti 2018:

• I en av de rapporterade trafikolyckorna skadades en 
bilpassagerare lindrigt vid en upphinnande olycka i samband 
med en vänstersväng in på Lägergatan

• En cyklist skadades svårt då denne gick omkull efter att ha 
varit tvungen att bromsa för en bil som korsade cykelbanan vid 
Lägergatans mynning

• En cyklist cyklade av okänd anledning omkull på cykelbanan vid 
busshållplatsen och skadades lindrigt

• En gående blev påkörd på övergångsstället över Kungsgatan av 
en bil och blev lindrigt skadad

• Vid en kollision mellan en mopedist och en person på permobil 
på övergångsstället vid kyrkan skadades båda lindrigt

1.1.3. Trafikflöden

Trafikverket gjorde under 2015 en stickprovsmätning på 
Kungsgatan. Den visade en ÅDT på 8360 fordon. Uppgifter om 
trafikflödesstorleken på Lägergatan saknades. ÅF utförde en studie 
av trafikflöden för bilar som körde in på Lägergatan, gående och 
cyklister i området samt antal bussresenärer under en fredag och 
en lördag i slutet av september 2018.

Under en vardagsförmidags maxtimme, 07.30-08.30, körde 91 bilar 
in på Lägergatan. Av dessa kom 64 västerifrån, och gjorde alltså en 
vänstersväng in på Lägergatan, medan 27 kom österifrån.

Under samma tid gick 42 personer över på övergångsstället 
vid Lägergatans mynning mot Kungsgatan medan 9 cyklister 
färdades över Lägergatan på samma ställe. På det signalreglerade 
övergångsstället över Kungsgatan noterades att 19 personer gick 
över gatan. Alla utom två gick i riktningen från villaområdet söder 
om Kungsgatan och gick mot busshållplatsen eller i riktning mot 
Vaxö skola.

Under samma tid klev 52 bussresenärer på bussar i västlig 
färdriktning, dvs mot Danderyd/Stockholm. I samband med 
skolstarten på morgonen kom ca 45 skolbarn och vuxna gående 
från busshållplatsen och genade över den västra delen av 
parkeringen och gick mot Vaxö skola.

Några mer sällsynta beteenden noterades under platsbesöken. Tre 
cyklister cyklade mot Kungsgatan i grönremsan mellan den västra 
delen av parkeringen och Lägergatan. Anledningen till detta borde 
vara att Lägergatan är enkelriktad så att trafik endast är tillåten i 
nordlig riktning upp mot Vaxö skola. 

Under platsbesöket noterades även en taxi som körde mot 
enkelriktat på Lägergatan.
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Figur 2. Trafikflödesanalys som visar antalet trafikanter under förmiddagens maxtimme. 
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2. Alternativa lösningar till parkeringens 
infart 

2.1. Alternativ 1, som idag
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+ Behöver enbart dimensioneras efter personbilar vilket håller 
nere korsningsstorleken vid anslutningen till Kungsgatan.

Låg anläggningskostnad

Den befintliga infarten från Kungsgatan är i dagsläget 
smal men är möjlig att bredda något utan att skada något 
träd. 

Befintlig infart försämrar framkomligheten på Kungsgatan.

Begränsad sikt mot öster (hamnen)

-

En utökning av parkeringen ger ett tillskott av ca 30 platser. Om 
omsättningen på de parkerade bilarna är i samma storleksordning 
som i dagens situation, utanför sommarens intensiva besöksperiod, 
kommer tillskottet av trafik att vara mycket begränsat. Eftersom 
parkeringen inte ens var halvfull när den var som mest belagd, 
bör inte den tillkommande trafiken vara märkbar. För att skapa 
en tydligare bild av hur parkeringen förväntas fungera bör även 
en parkeringsundersökning göras under sommarens intensiva 
besöksperiod.

Vid utfart från parkeringen uppnås inte en god standard för 
siktsträckan österut mot hamnen i Vaxholm. För att god standard på 
siktsträckan ska kunna uppnås måste en bilist stå med bakänden på 
bilen delvis över gång- och cykelbanan. Möjligheterna att åtgärda 
detta är inte enkelt. För att åstadkomma en plats som rymmer en 
bil som väntar på att köra ut  eller in från vägen måste gång- och 
cykelbanan flyttas längre ifrån vägen. Detta innebär i sin tur att 
stora träd som står i en allé behöver tas ned, vilket troligen inte är 
genomförbart.

Figur 3. Illustrationsplan alternativ 1, befintlig infart bevaras. 
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2.2. Alternativ 2, infart från 
Lägergatan 
Detta alternativ innebär att Lägergatan dubbelriktas närmast 
korsningen med Kungsgatan för att minska rundkörningen av de 
som parkerar på parkeringen. Uppskattningsvis måste 5 eller 6 
av de tvärställda parkeringsplatserna närmast korsningen med 
Kungsgatan på Lägergatan tas bort för att möjliggöra dubbelriktad 
trafik.

På grund av siktförhållandena i korsningen Kungsgatan – 
Lägergatan behöver gång- och cykelbanan byggas om. För att 
bilar ska få en tillräcklig siktsträcka vid utfarten mot Kungsgatan 
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behöver en bil kunna stå och vänta mellan övergångsstället/
cykelpassagen innan den kör ut. Detta får till följd att om en 
godtagbar standard ska uppnås för gående och cyklister behöver 
gångbanan på den västra sidan av Lägergatan breddas så att även 
en cykelbanedel får plats. Uppskattningsvis behöver gång- och 
cykelbanan vara minst 4 m bred i anslutning till övergångsstället/
cykel-passagen. Det kan finnas en risk för att körningen mot 
enkelriktat kommer att öka. Främst gäller det cyklister men även 
övrig trafik.

Figur 4. Illustrationsplan alternativ 2, infart från lägergatan
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2.2.1. Trafik

Den trafik som körde in på Lägergatan under en maxtimme på morgonen var 91 fordon. Den utökade parkeringsplatsen kommer att få ca 85 
platser. Om ett antagande görs att alla dessa fordon kommer under morgonens maxtimme innebär detta att ca 180 fordon svänger in på 
Lägergatan. Om fördelningen är ungefär överensstämmande med de iakttagelserna vid platsbesöket innebär detta att 70% av 180 fordon, 
dvs. ca 125 fordon utför en vänstersväng. Detta är ett antagande som är i överkant men eftersom det inte finns tillgång till trafikräkningar och 
parkeringsundersökningar från sommarens högtrafikperiod görs detta antagande.

Eftersom Lägergatan endast är dubbelriktad på sträckan mellan utfarten från parkeringen och Kungsgatan dimensioneras korsningen för ett 
möte mellan en utkörande personbil och en sopbil som kör in på Lägergatan. Lägergatan behöver därför vara ca 7 m bred vid övergångsstället 
för att en sopbil som är på väg in ska kunna möta en personbil. 

Trafikverket är väghållare av Kungsgatan. Alla åtgärder som ska utföras på gatan behöver därför godkännas av Trafikverket.  En fråga som kan 
bli aktuell är att avgöra behovet av ett vänstersvängkörfält från Kungsgatan mot Lägergatan.

I VGU, TRV 2015:087 finns ett avsnitt om den uppskattade kölängden vid olika trafikflöden. Se figur 5. 

Qö är det överordnade flödet, dvs trafiken på primärvägen. Denna sätts till 0,10x8360 (ÅDT enligt NVDB)= ca 840 f/h. Antaget är att 
maxtimmestrafiken är 10% av dygnstrafiken.
Qu är enligt ovan 125 fordon/h vilket översatt till figuren ger Qu=150, återigen högt räknat.

Enligt figuren ovan kan en beräknad kölängd på ca 5 m utläsas, vilket innebär en sannolikhet på 90 % att kön inte blir längre. Det innebär att 
endast en bil står i kö i 90 % av de fall då kö uppstår. Observera att tabellen inte finns för de hastigheter som är aktuella på platsen. Under 
dagtid kl. 07-17 är hastigheten 30 km/h och övrig tid 50 km/h. 

Behovet av ett separat vänstersvängkörfält är diskutabelt med anledning av de ovan beräknade trafikflödena. Därför kan alternativa lösningar 
diskuteras.

I VGU redovisas exempel på alternativ till vänstersvängkörfält genom att utföra en lokal vägbreddning på den korsningsfria sidan. Det blir då 
möjligt för genomgående fordon att passera ett vänstersvängande fordon. Breddökningen kan dimensioneras för en passagehastighet på 
mellan 10 och 40 km/h. Se nedanstående principfigur från VGU, TRV 2015:087. Bedömningen är att en passagehastighet på högst 30 km/h är 
lämplig. Detta ger en breddökningssträcka Lb på 42 m enligt figur 6.

Figur 5 . Kölängd vid VR 60. (Källa: VGU TRV 2015:087)

Figur 6. . Lokal breddökning, så kallad fattigmanslösning. (Källa: VGU TRV 
2015:087)
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2.2.2. Alternativ 2a, körfält för vänstersvängande 
med mittrefug 

Detta alternativ med mittrefug skapar en säkrare passage för 
gående och cyklister över Kungsgatan än idag. Vänstersvängande 
bilar kan vänta på vänstersväng utan att blockera den 
bakomvarande trafiken på Kungsgatan.
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+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Mittrefugen har en hastighetsdämpande inverkan.

Mittrefugen skapar en  trafiksäkrare situation för gående 
och cyklister

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

-

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor
Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.
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Vänstersvängskörfält

Breddas för 
säkrare övergång

Breddas enbart för
vänstersvängskörfält

B
ev

a
ra

d
e 

p
a

rk
er

in
g

sp
la

ts
er

Lä
ge

rg
a

ta
n

Kungsgatan

Parkerings-
platser 
tas bort

Breddas

2.2.3. Alternativ 2b, körfält för vänstersvängande 
utan mittrefug 

En något yteffektivare utformning av korsningen kan göras om 
mittrefugen slopas. Detta medför en farlig situation om gående 
inte hinner över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för 
biltrafiken.

20m

+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Utformningen bedöms ha en viss hastighetsdämpande effekt

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

-

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alternativ 2a.
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2.2.4. Alternativ 2c, lokal vägbreddning

En ännu något mer yteffektiv utformning av korsningen kan göras 
genom en lokal vägbreddning i anslutning till korsningen. Även 
denna utformning innebär en farlig situation om gående inte hinner 
över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för biltrafiken.

+ Lägre anläggningskostnader än i alternativ 2a och 2b

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två 
tvära kurvor

-

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alt 2a.
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Bilaga 1. Körspår alternativ 2a.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2a. Körfält för vänstersvängande med mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 



Bilaga 2. Körspår alternativ 2b.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2b. Körfält för vänstersvängande utan mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 



Bilaga 3. Körspår alternativ 2c. 

Körspår för möte mellan personbil och Los. 

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2c. Lokal vägbreddning.


