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1  Inledning 

Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för 
långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett tydligt, tillförlitligt och 
komfortabelt alternativ för resor. Spårvägen ska erbjuda kapacitet som medger 
ökad bebyggelse i en tät och promenadvänlig struktur.  

Spårvägen fungerar som katalysator för bostadsbyggande och stadsutveckling. 
På så sätt kan projektet vara ett viktigt bidrag till det arbete som görs för att 
möta de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför i form av bland 
annat bostadsbrist, segregation och ökad trängsel i vägnätet.  

Kistagrenen är en angelägen förbindelse på tvären i regionen som ger kortare 
restider mellan bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Spårvägen 
kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak består av 
förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm.  

Resandet på den nya spårvägen förväntas bli stort. Längs den tänkta 
sträckningen ligger några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla 
utvecklingsområden och antalet bostäder och arbetsplatser bedöms fortsätta 
öka. 

1.1 Bakgrund 

Trafikförvaltningen (SL) har i uppdrag att planera för Kistagrenens utbyggnad. 
Landstingets intentioner är att spårvägen ska utformas stadsmässigt och 
integrerat med staden vilket Trafikförvaltningen arbetar för tillsammans med 
kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.  

I arbetet ingår att ta fram ett koncept för trafiksäkerhet för spårvägen. Arbetet 
ska följa Trafikförvaltningens säkerhetsstyrning men också möjliggöra 
intentionerna hos intressenterna hur en spårväg kan vara utformad. En central 
del i framtagandet av säkerhetskonceptet är riskanalyser och förslag på olika 
säkerhetsmässiga utformningar för att minimera riskerna ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Fokus ska ligga på säkerhet för tredje man, 
förarperspektivet samt en operativ funktion. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta dokument är att lyfta fram de trafiksäkerhetsmässiga 
aspekterna för Kistagrenen. Dokumentet ska utgöra ett underlag för den vidare 
utformningen av spårvägen och dess angränsande omgivning och vara en 
vägledning till olika lösningar.  
Utöver att peka på trafiksäkerhetsaspekter lyfts även framkomlighets- och 
tillgänglighetsfrågor för fotgängare och cyklister fram. 
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1.3 Motiv 

Grunden till trafiksäkerhetskonceptet utgörs av de krav som Transportstyrelsen 
ställer på en spårinnehavare för att få en anläggning godkänd för trafik. Dessa 
utgörs av lagkrav, samt förordningar och föreskrifter för hur en spårväg ska 
processas säkerhetsmässigt ur ett säkerhetsperspektiv. En central del i detta 
arbete är säkerhetsstyrningen och arbetet med riskanalyser. Vid hantering av 
risker måste beaktas säkerhetsmässigt både anläggningens utformning och 
minimering av risker under drift, se Transportstyrelsens Vägledning för 
tillämpning av EU-förordning om gemensamma säkerhetsmetoder för 
riskvärdering och riskbedömning” [Ref 1.]  

För att SL ska ha tillstånd att förvalta spår och bedriva trafik krävs tillstånd som 
spårinnehavare, se Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av 
spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg [Ref 2.].  

Ett av huvudkraven på en spårinnehavare är att ett etablerat 
säkerhetsstyrningssystem finns. I säkerhetsstyrningssystemet ingår att ha en 
systematisk hantering av risker vid framtagande av nya spåranläggningar. För 
att säkerställa alla säkerhetsmässiga risker med en utbyggnad av Kistagrenen är 
beaktade har riskanalyser genomförts och riskreducerande åtgärder tagits fram. 

En viktig del vid etablering av spårväg är att så långt det är möjligt ta hänsyn till 
intressenternas krav och önskemål. Ökade krav på stadsmässighet ger nya 
förutsättningar för säkerheten. Sedan Tvärbanan Solnagrenen togs i drift har 
den debatterats avseende kostnader och de barriäreffekter som den ger upphov 
till. 

Trafiknämnden beslutade i maj 2014 bland annat:  

• att fortsätta arbetet med utredningar och fördjupningar med 
målsättningen att kostnadseffektivisera Kistagrenens utbyggnad och 
skapa en stadsmässig spårväg som smälter in i omgivningen.  

• att tillsammans med berörda kommuner påbörja arbete med 
detaljplaner i syfte att möjliggöra byggstart år 2016 (senare ändrat till 
2017).  

• att ta fram erforderliga avtal med berörda kommuner, att godkännas av 
trafiknämnden före genomförande- och anskaffningsbeslut.  

• att enligt den i ärendet redovisade beslutstidplanen återkomma till 
trafiknämnden med information och förslag till beslut (inkl. kalkyler och 
kostnadsbesparingar);  

• att upphandla nödvändig internationell kompetens.  
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1.4 Förkortningar och förklaringar 

 

Förkortningar: 

ATC Automatic Train Control 

ATP Automatic Train Protection 

CSM-RA Common Safety Methods Risk Assessment, Gemensamma 
säkerhetsmetoder för riskvärdering och riskbedömning 

VGU Vägar och gators utformning, Vägverket 

  

  

 

Förklaringar:  

RiTill Riktlinje Tillgänglighet  för barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning  

TriSpv Trafikförvaltningens  Trafiksäkerhetsinstruktion 
för Spårväg 
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2 Riskanalyser 

Alla anläggningar för trafiksystem som etableras av SL ska riskanalyseras 
utifrån Trafikförvaltningens säkerhetsstyrningssystem och i enlighet med 
föreskrift SSÄ SÄK-0003 ”Riskbedömning och Riskanalyser” [Ref 3.]. I 
riskanalyserna ska SL bedöma anläggningens påverkan på trafiksäkerheten med 
avseende på personsäkerhet (liv och hälsa), egendom och drift.  

För Tvärbanan Kistagrenen har flera riskanalyser [Ref 4.] genomförts där de 
olika analyserna avsett olika delsträckor. För högprioriterade och prioriterade 
risker har riskreducerande åtgärder tagits fram och förts in i en risklista [Ref 5.]. 

Resultatet av samtliga genomförda riskanalyser inom Sundbyberg stad finns 
presenterade i kap 4 ”Generella principer” samt för specifika punkter kap 5 
”Säkerhetsmässig beskrivning av specifika punkter efter banan”. 

3 Huvudkaraktärer 

För att skapa en grund för hur Kistagrenen ska utformas och därmed ur ett 
säkerhetsperspektiv hanteras har arbete bedrivits för att identifiera vilken 
karaktär spårvägen ska ha. Det innebär att en rad expertutlåtanden och 
rapporter tagits fram. Karaktärerna baseras på den lagstiftning som finns, Tri 
Spårväg som gäller för Trafikförvaltningens spårvägar och hur spårvägar 
utformats i andra städer i Europa. Underlaget som utgör grunden för 
framtagandet av huvudkaraktärerna är ”Den goda staden – Spårväg, Guide för 
etablering”, utgiven av Banverket 2009. 

Typ av huvudkaraktärer styrs i huvudsak av  

• Typ av område spåret är draget igenom samt 
• Hastighet som kan tillåtas genom draget avsnitt 

Detta har resulterat i identifiering av fyra huvudkaraktärer: 
A. Spår på egen banvall 

B. Spår i gatumiljö på reserverat utrymme  

C. Spår i gatumiljö i blandtrafik 

D. Spår i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space 
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3.1 A. Spårväg på egen banvall 

• Spårvägen går på egen banvall oberoende av vägar och gator annat än i 
korsningspunkter.  

• Spårvägstypen tillämpas normalt utanför tätbebyggt område eller i 
anslutning till större trafikleder. 

• Spårvagnen har ensamt tillträde till spårområdet utan konfliktrisker 
med andra trafikslag annat än i korsningspunkter.  

• Hastighet upp till 80 km/h medges och är beroende av plan- och 
profilgeometri. 

• Korsningar med annan trafik utförs planskilt eller som plankorsningar 
med hel- eller halvbommar och/eller ljud- och ljussignal enligt 
vägmärkesförordningen.  

• Vid behov ska spårområdet inhägnas eller på annat sätt tydligt avgränsas 
för att undvika att fotgängare, cyklister och andra obehöriga beträder 
spårområdet.  

• Normalt är spårväg på egen banvall signalreglerad med 
signalsäkerhetssystem med ATP för att möjliggöra högre hastigheter, 
dock kan områden med lägre hastighet och endast siktkörning 
förekomma i undantagsfall. 

• Material på banvallen och dess slänter anpassas till omgivningen men 
grundutförandet på banvallen är makadam, betongsliprar och vignolräl 
eller motsvarande. Vid önskemål om annan utformning, exempelvis 
gräs, ska särskilt beaktas behov av kompletterande riskreducerande 
åtgärder. 
 

 
Figur 1. A Spårväg på egen banvall 
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3.2 B. Spårväg i gatumiljö på reserverat utrymme 

• Spårvägen går i gatumiljö på separat utrymme, vanligen mitt i 
gaturummet. 

• Spårvagnen har ensamt tillträde till spårområdet men korsande trafik 
förekommer i avsedda korsningspunkter. Varnings- /skyddsanordning 
ska finnas. 

• Korsande gång och cykeltrafik förekommer normalt i samma 
utsträckning som i annan typ av gatutrafik. 

• Hastighet upp 50 km/h medges och är beroende av plan- och 
profilgeometri. 

• Spårvagnsföraren anpassar hastigheten till rådande trafikförhållanden 
och konfliktrisker och kör på sikt.  

• Goda siktförhållanden och självförklarande gaturum med tydlig 
utformning ska eftersträvas, företrädesvis en upphöjd köryta för 
spårvägen avgränsad av en 30 centimeter bred ramsten. Spårområdet 
utformas normalt utan andra barriärer. 

• Spårområdet kan vara gräsklätt eller hårdgjort och materialvalen 
anpassas efter omgivningen med olika markbeläggning för spårväg, 
gång- och cykeltrafik och biltrafik. 
 

 
Figur 2.  B. Spårväg i gatumiljö på reserverat utrymme. 
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3.3 C. Spårväg i gatumiljö i blandtrafik 

• Spåren förläggs i körbana tillsammans med allmän biltrafik och/eller 
eventuell busstrafik. 

• Hastighet upp till 50 km/h medges och är beroende av plan- och 
profilgeometri samt omgivande faktorer i gatumiljö. 

• Spårvagnsföraren anpassar hastigheten till rådande trafikförhållanden 
och konfliktrisker och kör på sikt. 

• Goda siktförhållanden och tydlig trafikmiljö ska eftersträvas för att 
erhålla god framkomlighet. 

• Korsande gång- och cykeltrafik förekommer normalt i samma 
utsträckning som i annan typ av gatutrafik. Varnings- /skyddsanordning 
ska normalt finnas. 

• Spårvägens framkomlighet och punktlighet kan påverkas av annan trafik 
eller hindrande fordon. 

• Spårområdet är hårdgjort. 
 

 
Figur 3.  C. Spårväg i gatumiljö i blandtrafik 
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3.4 D. Spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space 

• Spåren förläggs på torg/öppen plats/shared space och är främst aktuellt 
i hållplatsområden och utpräglade lågfartsområden. 

• Spårområdet samnyttjas med främst med fotgängare och eventuellt 
cyklister.  

• Hastighet upp till 20 km/h medges och är beroende av plan- och 
profilgeometri samt omgivande faktorer i gatumiljön. 

• Spårväg över torg kräver en låg hastighet och goda siktförhållanden för 
att samspel mellan spårvagnsföraren och oskyddade trafikanter ska 
fungera. 

• Kontrasterande markbeläggning som visar spårvägens utrymme ska 
användas för tydlighet och förståelse av miljön. 

• Spårområdets material på torgytor ska väljas med omsorg och bidra till 
att platsen uppfattas som en helhet. 

 

 
Figur 4.  D. Spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space. 
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4 Generella principer och förutsättningar för en 
trafiksäker utformning 

En trafiksäker anläggning för alla trafikslag är en viktig grund för 
spårvägsplaneringen. Gjorda erfarenheter i Sverige och utomlands ska tas 
tillvara på så långt det är meningsfullt i det lokala perspektivet. 

Liksom för alla annan trafikplanering ligger även för Kistagrenen Sveriges 
”Nollvision” till grund. Nollvisionen innebär att det är oacceptabelt med olyckor 
som leder till svåra skador eller t.o.m. dödsfall. 

För att möta nollvisionen är hastighet, utformning och miljö de tre 
grundläggande huvudkriterierna för Tvärbanan Kistagrenen. Tillsammans ska 
de resultera i den önskade attraktiva, både vad gäller resenärsnytta och 
gestaltning, samt en trafiksäker anläggning. 

Spårvägen ska integreras i omgivningen och kunna förstås intuitivt. Detta 
innebär att utformningslösningar ska vara likartade och ha en god 
trafiksäkerhetsnivå. Typlösningar på hållplatser, korsningar, passager, fysiska 
avgränsningar med mera spelar därför en viktig roll och ska så långt som möjligt 
användas för hela spårvägen. 

Gestaltningen av spårvägens infrastruktur och de anslutande miljöerna är en 
viktig del i trafiksäkerhetsarbetet. För att systemets utformning ska kunna 
förstås intuitivt krävs en konsekvent gestaltning. Får att förtydliga spårområdet 
kommer ramstenar i kontrasterande färgnyans att användas i gatumiljö på 
reserverat utrymme. Korsningspunkter kräver särskild uppmärksamhet 
gällande utformning och gestaltning.  

Utgångspunkten är att Kistagrenen utformas för siktkörning vilket innebär att 
spårväg i gatumiljö på reserverat utrymme, spårväg i gatumiljö i blandtrafik 
samt spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space (huvudkaraktär B, 
C och D) ska vara så utformad att föraren kan stanna på siktsträckan utan stöd 
av signalsäkerhetssystem och/eller ATC/ATP-stöd. Detta innebär att 
hastigheterna behöver vara anpassade till förutsättningarna utmed banan. 
Enligt Tri Spårväg är absolut högsta hastighet vid siktkörning 50 km/h. 
Begränsningar i hastigheten beror på sträckans karaktär (egen banvall, 
reserverat utrymme, blandtrafik, passager, korsningar med mera) och sikten. 

4.1 Styrande förutsättningar för trafiksäkerheten 

4.1.1 Fordon 

Moderna fordon är i regel ”mjukare” både i form och materialval än vad äldre 
fordon har varit. Detta är en grundförutsättning för att oskyddade trafikanter 
ska ha en bättre chans att undkomma svårare skador/dödsfall om olyckan skulle 
vara framme, trots en god planering för en trafiksäker miljö. I regel är moderna 
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spårvagnar också försedda med krockskydd vilket innebär att spårvagnsföraren 
och bilister skyddas bättre vid kollision. Dessa åtgärder är visserligen inte av 
olycksförebyggande natur men hjälper till att skapa en trafiksäker drift. 

Ytterligare en fördel med moderna fordon är att spårvagnarna är relativt låga 
(så kallade låggolvsvagnar) och försedda med stora fönster. Detta medger god 
sikt genom fordonet för att upptäcka potentiella risker framför fordonet. Även 
ögonkontakten mellan förare och medtrafikanter förbättras vilket bidra till en 
bättre kommunikation. 

Förutom de beskrivna fordonsegenskaperna har fordonets bromssystem 
inverkan på trafiksäkerheten. Spårvagnar har längre bromssträcka än andra 
fordon på gummihjul på grund av stålhjul på stålräl med låg friktion. 
Nödbromsen som består av en magnetskenbroms är viktig för att ha möjlighet 
att undvika kollisioner med tredje part. Med magnetskenbroms ska enligt 
BoStrab spårvagn kunna stanna på samma sträcka som motsvarande 
gummihjulsfordon för att tillåtas i gatumiljö. Nödbromsning leder dock till en 
starkt utökad risk för fallolyckor inne i spårvagnen. Det innebär att fordonens 
interiör bör vara ”snäll” mot fallande passagerare. Interiörens utformning och 
materialval har en betydande roll för att begränsa konsekvenserna av de rätt så 
vanliga fallolyckorna. 

Det är viktigt att så långt det är möjligt undvika tillfällen där nödbroms behöver 
användas. En optimering av sikt- och bromssträckor har i detta sammanhang en 
viktig förebyggande funktion. 

4.1.2 Barnkonsekvensanalys 

Barns bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Trafikförvaltningen har därför 
särskilt belyst vilka konsekvenser Kistagrenens utbyggnad får för barn och unga 
och har definierat vilka åtgärder som behöver inarbetas för att säkerställa 
barnens bästa. En barnkonsekvensanalys har tagits fram i arbetet med underlag 
till detaljplanerna.  

För barn är det viktigt att gatumiljön är tydlig vilket gör att den även upplevs 
trygg. Det ska med andra ord vara enkelt att förstå var det är säkert att befinna 
sig, var en ska stanna och när det går bra att passera spåret etcetera. Barnet ska 
inte behöva oroa sig för att hamna inom spårområdet. För att uppnå detta 
måste omgivningen vara lätt att överblicka, sikten god och gatumiljöns 
spelregler tydliggöras med exempelvis kontrasterande färg på markbeläggning. 

För att resan med tvärbanan ska anses trygg ur ett barnperspektiv krävs ett 
helhetstänk eftersom barn och unga påverkas av fler aspekter än just den fysiska 
anläggningens utformning. Barnens hela väg till och från hållplatserna måste 
tas i beaktande och det är nödvändigt att barn får fortlöpande utbildning om 
vilka trafikregler som gäller i spårmiljö. 
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4.1.3 Tillgänglighet 

En viktig aspekt i trafiksäkerhetsarbetet är tillgängligheten.  

Resenärernas behov ska vara styrande för planering, utförande och utveckling 
av Trafikförvaltningens verksamhet. Det måste därför finnas en stor lyhördhet 
för resenärernas behov. Det gäller inte minst de särskilda behov som barn, äldre 
och resenärer med funktionsnedsättningar har i kollektivtrafiken. 

Vid planering av Kistagrenen följs de riktlinjer som finns i Riktlinje 
Tillgänglighet (RiTill) och målen som finns i Stockholms läns landstings 
regionala trafikförsörjningsprogram. 

RiTill är Trafikförvaltningen riktlinjer för tillgänglighet och beskriver hur 
Trafikförvaltningen ska arbeta för att skapa en tillgänglig kollektivtrafik där alla 
resenärer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, har likvärdiga möjligheter 
att resa med den allmänna kollektivtrafiken. RiTill innehåller alla lagkrav och 
riktlinjer som Trafikförvaltningen måste följa när det gäller att erbjuda full 
tillgänglighet för barn, äldre samt resenärer med funktionsnedsättning. 

För ytterligare information och riktlinjer, se RiTill [Ref 6.]. 

4.1.4 Hastighet 

Hastighetsbegränsningar måste anpassas efter avsnittets infrastruktur och 
karaktär i kombination med varningsskyltar, trafiksignaler, marksignaler, 
bommar och andra hjälpmedel. 

Spårvagnens (rätta) hastighet är den viktigaste faktorn för trafiksäkerhet. 
Kistagrenen använder sig av tre grundläggande hastighetsnivåer: 

• Upp till 80 km/h (egen banvall) 
• Upp till 50 km/h (reserverat utrymmer eller i blandtrafik) 
• Upp till 20 km/h (över torg/öppen plats/shared space) 

Vid siktkörning är den högsta tillåtna hastigheten 50 km/h, enligt Tri Spårväg 
[Ref 7.]. Utifrån miljön kring sträckan tilldelas avsnitten någon av de ovan 
nämnda grundhastigheter som tillika representerar den högsta hastigheten i 
avsnittet. 

Varje avsnitt kan dessutom kräva hastighetsbegränsningar som är av 
säkerhetsnatur snarare än teknisk natur. Hastighetsbegränsningar behöver 
vidtas i följande situationer: 

• trafikering i trafikmiljö med integrerad gång- och cykeltrafik (ex. 
torgytor) 

• trafikering i blandad trafikmiljö med bil/busstrafik 
• infart till hållplats 
• gång- och cykelpassage 
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• passage av gata 

Beroende på sikten kan i vissa fall (t.ex. gång- och cykelpassager) 
hastighetsbegränsningen utfalla olika i olika situationer. 

4.1.5 Stoppsikt 

Enligt VGU ska föraren kunna upptäcka och stanna före ett 0,2 m högt hinder 
(med reaktionstid 1,5 s), så kallad stoppsikt. Detta ska dessutom klaras med 
normal driftbroms för att inte riskera fallolyckor i spårvagnen. Siktkörning 
innebär att föraren kör utan stöd av signaler likt en bussförare i normal 
vägtrafik. 

Den siktsträcka som behövs för stoppsikt beror på förarens ögonhöjd och 
reaktionstid, spårvagnens bromsprestanda, lutning och hastighet på sträckan. 
På denna sträcka får sikten inte begränsas av vertikalgeometri (backkrön) och 
sikthinder intill spårvägen. På sträckor där spårvagnar kan mötas (t.ex. 
enkelspårssträckor utan automatiskt signalsäkerhetssystem) krävs dubbel 
stoppsikt.  

För att bedöma om sikten är tillräckligt för vald hastighet ska siktkontroller 
genomföras. 

4.2 Signalsystem  

Signalsystem för spårväg kan delas upp i tre delar. 

• Signaler som skyddar spårvagn från att kollidera med annan spårvagn 
• Signaler som ger spårvägen företräde framför annan trafik 
• Signaler som vägleder spårvagnsföraren om vägval i till exempel växlar. 

4.2.1 Skydd mot kollision med annan spårvagn 

Denna typ av signaler är oftast av järnvägskaraktär och ingår då i ett system 
med automatiskt tågstopp om en signal som visar rött passeras – i sin mest 
avancerade form ATP, som även innehåller skydd mot hastighetsöverträdelser. 
Denna typ av signaler används i de fall där spårvägen inte kan trafikeras på sikt.  

Enligt Tri Spv §37, p6 ska spårvägen utrustas med ATP om hastigheterna 
överstiger 50 km/h. Anläggningsdelar med en högsta hastighet av 50 km/tim 
behöver inte denna typ av signalsystem utan körning på sikt är 
säkerhetsmässigt en god lösning. 

Utöver vid höga hastigheter krävs denna typ av signalsystem även vid enkelspår. 

4.2.2 Företräde framför annan trafik 

Signalanläggningar för spårväg för denna typ av konflikter regleras i 
Vägmärkesförordningen 3 kap §§ 9-12 [Ref 8.] och TriSpv §23-24 [Ref 7.]. 
Kollektivtrafiksignal visar S eller | (lodrättstreck). Kollektivtrafiksignalen är en 
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del av en signalreglering där övrig trafik har signaler med rött, gult eller grönt 
ljus.  

Förutom dessa signaler finns ”Signaler för påkallande av särskild försiktighet” 
enligt Vägmärkesförordningen 3 kap § 21. Dessa är vanligen växelvis blinkande 
gult med ringsignal som varnar fotgängare att korsa spårvägsspåren då 
spårvagn närmar sig. Röd signal har skarpare symbolvärde, eftersom rött 
betyder stopp även i andra sammanhang. 

Det är möjligt att komplettera dessa signalformer med innovativa 
”marksignaler” som visar samma information till fotgängare och/eller cyklister 
som de vanliga signaler men som är integrerade i markbeläggningen. 
”Marksignaler” tar hänsyn till människans förändrade beteende med 
mobiltelefonnyttjande och skulle på så sätt kunna bidra till en bättre 
trafiksäkerhet. I Trivectors Rapport 2013:67 om spårväg och trafiksäkerhet [Ref 
9.] föreslås en sådan lösning för en förbättrad synlighet av signaler för gående 
och/eller cyklister, se Figur 5. 

 
Figur 5 Marksignaler i Augsburg (i den röda ringen) som kompletterar 

standardsignalen på mast. (bildkälla: omni.se) 

4.2.3 Vägledande signaler 

Vägledande signaler hjälper spårvagnsföraren att se körvägen i till exempel en 
växel. Dessa signaler är unika för varje enskild spårväg i Sverige och regleras i 
SL:s fall av TriSpv. 
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4.3 Trafiksignaler 

Punkter där Tvärbanan korsar övrig trafik i plan trafiksignalregleras med 
antingen flerfärgssignaler (TSI/KSA används framförallt i gatumiljö på 
reserverat utrymme eller i blandtrafik) eller signaler för påkallande av särskild 
försiktighet (varningssignaler, wig-wag) beroende på korsningens karaktär. 

Trafiksignaler följer tvingande regelverk från Vägmärkesförordningen [Ref 8.], 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler [Ref 10.] 
och Förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg [Ref 11.]. 

Tanken med trafiksignalering av korsningarna utmed Kistagrenen är att stoppa 
trafik i konflikt när spårvagnen passerar. Trafiksignaler innebär att om en 
trafikström visas grönt måste konflikterande trafikströmmar visas rött. Det 
medför i princip att om konflikterna med spårvagnen regleras måste även hela 
korsningen signalregleras, även om det inte alltid behövs. Vänstersvängar över 
spåret bör undvikas men om vänstersväng måste finnas ska den signalregleras. 
Trafiksignalen ska enligt lag följas av alla, men gående och cyklister har tendens 
att gå/cykla mot rött om väntetiderna blir långa. Tvärbanan får prioritering i 
trafiksignalerna. Det innebär att när till korsningen inkommande spårvagnen 
detekteras startar en speciell prioriteringsfas som bryter pågående 
signalomlopp och släpper igenom spårvagnen. 

Vänstersvängande över spåret från parallella körbanor utgör en stor risk och 
stoppas av trafiksignalen. Antingen stoppas enbart vänstersvängen, medan 
bilströmmen parallell med Tvärbanan har grönt tillsammans med spårvagnen i 
prioriteringsfasen. Detta kräver dock eget körfält för vänstersvängande 
körfältet. Alternativet är att stoppa all biltrafik i korsningen vid 
spårvagnspassage, men med låg kapacitet som nackdel. 

Långa övergångsställen över korsningen innebär långa ”mintider”, minsta 
gröntider som inte kan brytas av nästa fas. Förenklat innebär det antingen viss 
begränsning på Tvärbanans prioritering eller att detekteringspunkten för 
Tvärbanan läggs långt från korsningen. Det senare medför att konflikterande 
strömmar stoppas onödigt länge med låg signalacceptans hos oskyddade 
trafikanter som följd. 

4.4 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 
För att uppnå en acceptabel trafiksäkerhetsnivå för Tvärbanan Kistagrenen har 
riskreducerande åtgärder per plats eller sträcka identifierats. Separata 
riskanalyser har gjorts för att identifiera val av åtgärder enligt dessa principer: 

• Uppmärksamma 
• Leda 
• Förhindra 
• Avgränsa 
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Gestaltningsprogrammet för Tvärbanan Kistagrenen visar på hur spårvägen 
(och kommande spårvägar i Stockholmsområdet) ska utformas på ett enhetligt 
sätt. 

Uppmärksamma innebär att spårvägens utrymme tydligt kan urskiljas. Detta 
kan göras t.ex. med hjälp av grässpår med ramsten och upphöjt spårområde, 
kontrasterande material (färgad asfalt, betong m.m.) eller med målning av vit 
linje. Alla dessa delelement bidrar till att spårvägens område förtydligas för alla 
trafikanter. Det handlar alltså om fysiska avgränsningar som medger en öppen 
lösning utan fysiska barriärer. Spåren i sig bidrar också till att 
uppmärksamma trafikanter på spårvägens närvaro. 

Leda betyder att främst gångtrafikflöden leds med hjälp av låga murar, pollare, 
möblering eller häckar i önskade banor. Hindret är alltså relativt lätt att komma 
förbi som fotgängare men samtidigt så pass tydligt att den rekommenderade 
vägen utstakas. Åtgärden innebär därmed fysiska avgränsningar med små 
fysiska hinder för att strukturera fotgängarens önskade gånglinjer. 

Förhindra innebär att hindret normalt är högre än om det ”bara” ska leda. Här 
kan räcken, häckar och buskar komma till användning vid kritiska avsnitt (efter 
resultat i riskanalys). Åtgärden innebär att hindret kräver relativt stor 
uppoffring för att korsas och säkerställer därmed att personer enbart korsar 
spåren där utformningen, hastigheten och miljön så tillåter. Passager ska 
utformas med omsorg och ska som regel vara saxade. Där sikten är inskränkt 
ska varningssignaler användas. Åtgärden innebär därmed fysiska avgränsningar 
med större fysiska hinder.  

Avgränsa är den mest absoluta kategorin av utformningsåtgärder där stängsel, 
staket eller liknande eventuellt i kombination med häckar, används för att 
säkerställa att obehöriga inte beträder spårområdet. Stängsel, staket och 
liknande kan ersättas av andra avgränsande åtgärder men ska då riskanalyseras. 
Passager ska säkras med hjälp av ljud- och ljussignaler, i vissa fall där sikten är 
dålig eller spårvagnarnas hastighet hög ska även bommar övervägas. På 
hållplatser ska fysisk avgränsning i form av transparenta räcken mellan spår 
och/eller i bakkant plattform anordnas. Avgränsa är en form av riskreducerande 
åtgärd som tillämpas på kritiska spårvägsavsnitt där hög hastighet förekommer, 
exempelvis spårväg på egen banvall, eller där riskanalyser i anar fall påvisat 
behov av riskreducerande åtgärder av denna typ. 

Där det finns passager för gående och cyklister ska de utformas på ett 
trafiksäkert sätt. Samtliga gång och cykelöverfarter på Kistagrenen har därför 
riskanalyserats. Saxade passager för gående och cyklister som leder till att 
gående/cyklister hindras från att gå rakt ut på spåret ska så långt möjligt 
anordnas. Den gående/cyklisten tvingas på detta sätt att vända sig och rikta 
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blicken i riktning mot eventuellt annalkande spårvagn. Principer för passager 
redovisas i Gestaltningsprogrammet för Kistagrenen.  

Form och behov av fysisk avgränsning avgörs i samband med riskbedömningar 
och riskanalyser. 

I kapitel 5 beskrivs specifika punkter efter banan som ägnats särskild 
uppmärksamhet i trafiksäkerhetsarbetet. 

4.5 Principer för korsningar 

Korsningar för fordonstrafik definieras som plankorsningar (Förordningen 
2001:651 Vägtrafikdefinitioner) där spårvägen går på egen banvall. Där 
spårvägen går i gatumiljö på reserverat utrymme eller i blandtrafik benämns 
korsningarna gatukorsningar (VGU).  

Alla korsningar där biltrafik korsar spårområdet ska riskanalyseras och som 
grundåtgärd gäller trafiksignaler för korsningar. Vid begränsad biltrafik kan 
wig-wag övervägas men beslut ska föregås av genomförd riskanalys.  

Samtliga korsningar på Kistagrenen har riskanalyserats som resulterat i förslag 
på utformningar, se närmare kap 5. Här nedan följer generella beskrivningar på 
lösningar som framtagits. 

4.5.1 Spårväg på egen banvall 

Vid tillräcklig sikt används varningssignal A37 (Märket anger en korsning med 
spårväg som saknar bommar) se Figur 6 och aktiv ljussignal (gulblinkande 
varningssignaler så kallade wig-wag). ”Marksignal” (Augsburgmodellen) kan 
vara ett ytterligare alternativ. 

Vid otillräcklig sikt kompletteras ovanstående utrustning med bommar. 

 

Figur 6 Vägmärke A37 ”Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.” 

4.5.2 Spårväg i gatumiljö på reserverat utrymme 

Vid tillräckligt bra sikt används saxad passage och varningssignal A37 (Märket 
anger en korsning med spårväg som saknar bommar). 
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Vid otillräcklig sikt eller otillräckligt utrymme för saxad passage används 
varningssignal A37 och aktiv ljussignal (gulblinkande varningssignaler, så 
kallade wig-wag). ”Marksignal” (Augsburgmodellen) kan vara en ytterligare 
option. Exempel på utformning av gångpassage vid högre hastigheter med saxad 
gångpassage visas i Figur 7. 

 

 

Figur 7 Exempel på utformning av gångpassage vid högre hastigheter: saxad 
gångpassage, som innebär att de gående styrs upp mot spårvagnstrafiken. 
Lösningen kräver någon form av räcken i kombination med ramsten. 

För att minska behovet av signalreglering och för bättre framkomlighet för 
spårvagnarna kan spårpassagen för biltrafiken stängas, se Figur 8. Om 
lösningen är lämpligt beror på trafikens omfattning i korsningen och alternativa 
körvägars lämplighet. 
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Figur 8 Från inmynnande vägar är passage över spåren för biltrafiken stängd (endast 

högersvängar möjliga). Google Earth (Mulhouse, F). 

4.5.3 Spårväg i gatumiljö i blandtrafik 

Gatukorsningar utformas enligt normal gatuutformning för fordonstrafik. Vid 
behov anordnas reglerade övergångsställen, främst vid skolor, ålderdomshem, 
sjukhus o.d. Regleringen i gatumiljö i blandtrafik gäller för såväl spårvagnen 
som övriga fordon. 

4.5.4 Spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space 

Enbart linjär ramsten och spårutrymme med avvikande färg/struktur för att 
markera spårområdet. Inga särskilda markeringar vid korsningar men 
korsningar med annan fordonstrafik kan signaleras med varningssignaler (wig-
wag) om trafikflödena är låga.  
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5 Säkerhetsmässig beskrivning av specifika punkter 
efter banan inom Sundbyberg stad 

5.1 Korsning Kavallerivägen/Rissneleden 

5.1.1 Beskrivning  
Idag är korsningen en något överdimensionerad trevägskorsning med 
dubbelriktad GC-bana som passerar utmed Rissneledens norra sida i öst-västlig 
riktning. 

Efter Solvallabron ansluter spåret till Kavallerivägen söderifrån och gå tvärs 
över korsningen, se Figur 9. Spåret övergår från egen banvall (typ A enligt 
avsnitt 3) söder om Rissneleden till spår i gatumiljö på reserverat utrymme i 
mitten av Kavallerivägen (typ B enligt avsnitt 3). Dubbelriktad cykelbana korsar 
spåret och Kavallerivägen på Rissneledens norra sida. Enligt trafikprognos 
kommer Kavallerivägen trafikeras av 5000 fordon/dygn, Rissneleden väster om 
Kavallerivägen kommer att trafikeras av ca 4500 fordon/dygn och 8500 
fordon/dygn öster om Kavallerivägen. Korsningen trafikeras av relativt mycket 
busstrafik på väg till och från Rissne. 

 
Figur 9  Korsning Kavallerivägen/Rissneleden. 
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5.1.2 Åtgärder 
En rak GC-bana anläggs över korsningens norra ben för att klara passagen för 
den dubbelriktade cykelbanan. Västra benet får ett övergångsställe medan 
övergångsstället över östra benet slopas av signaltekniska skäl för att slippa en 
extra fas i signalen. Det förbereds dock för att kunna uppföra ett övergångsställe 
även där om behovet skulle uppstå. Utmed korsningens södra sida passeras 
spåret av en gångbana. 
 
Korsningen i sin helhet trafiksignalregleras av framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsskäl enligt principer i avsnitt 4.3. Fasbilderna presenteras i Figur 
10. Korsningen utformas med två körfält i Kavallerivägens tillfart och den östra 
tillfarten från Rissneleden av signaltekniska skäl för att högersvängande trafik 
inte ska behöva stoppas vid spårvagnspassage. Långt rakt övergångsställe över 
spåret dimensionerar signalväxlingen och kräver detektering av spårvagnen 
långt från korsningen. Övergångsställen tillgänglighetsanpassas med taktila 
plattor och nedsänkt kantsten. KTL-stolparna i korsningen utrustas med 
krockskydd mot påkörning från biltrafiken utmed Rissneleden. Spårområdet 
markeras med avvikande beläggning och skyltas för att minska risken för att 
vägfordon kör in i spårområdet. 
 

 
Figur 10 Korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, trafiksignalering.  
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5.1.3 Effekter 

Korsningen trafiksignalregleras för att uppnå tillräcklig trafiksäkerhet och 
framkomlighet samt minska konflikterna. Tvärbanans framkomlighet genom 
korsningen begränsas av ett långt rakt övergångställe som blockerar 
spårvagnsprioriteringen, men med tanke på att korsningen ligger på en sträcka 
och har långt till närmaste hållplatserna kan Tvärbanans framkomlighet ändå 
ses som acceptabel. Det krävs dock att spårvagnen detekteras långt från 
korsningen. Två körfält i norra och östra tillfarten snabbar upp trafiksignalen 
och minskar fördröjningen för trafikanterna. Det bidrar även till bättre 
signalacceptans hos oskyddade trafikanterna. Detektering av spårvagnen långt 
från korsningen innebär å andra sidan risk för låg signalacceptans hos 
fotgängare och cyklister eftersom tidig signalväxling till prioriteringsfasen inte 
har en tydlig koppling med inkommande spårvagn. Detta i sin tur försämrar 
trafiksäkerheten. Det går eventuellt att förbättra situationen med mer 
nyanserad prioritering men det kräver flera detekteringspunkter och mer 
avanserad signalkodning. Huruvida en sådan prioritering kommer att fungera 
effektivt bör studeras mer ingående. Korsningens övergångsställen är 
tillgänglighetsanpassade. 

Viss begränsning i gångrörelser uppkommer i och med slopat övergångsställe 
öster om korsningen. Det är dock oklart hur stort behovet är då det kommer att 
finnas övergångställe en bit öster om korsningen. 

Korsningen kan vara något otydlig för biltrafikanterna (särskilt för svängande 
från Rissneleden) då den är bred och man kan som bilist lätt hamna i spåret. 
Det är därför viktigt att avvikande vägbeläggning, målning och skyltning utförs 
så att det blir tydligt för biltrafikanterna var de ska köra. 

Det kan vara viss omställning för spårvagnsförare att växla från egen bana till 
reserverat utrymme i samband med korsningen, vilket är förenat med vissa 
risker. 

Simuleringsstudier som har gjorts visar på tillfredsställande kapacitet i 
korsningen, dock uppstår viss fördröjning för vänstersvängande busstrafiken 
västerifrån. 
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5.2 Korsning Kavallerivägen/Skvadronsbacken 

5.2.1 Beskrivning  

 
Figur 11 Korsning Kavallerivägen/Skvadronsbacken. 

Idag är korsningen en lågtrafikerad trevägskorsning mellan lokalgator. Efter 
Tvärbanans utbyggnad kommer korsningen breddas upp för att få plats med 
spårområdet i mitten av Kavallerivägen, se Figur 11. Ett GC-stråk går strax söder 
om korsningen. Trafikmängderna enligt trafikprognos är ca 5000 fordon/dygn 
söder om Skvadronsbacken, ca 4500 fordon/dygn norr om Skvadronsbacken 
och ca 500 fordon/dygn på Skvadronsbacken.  

5.2.2 Åtgärder 

Korsningen trafiksignalregleras enligt avsnitt 4.3, schematisk 
trafiksignalväxling visas i Figur 12. All biltrafik stoppas vid spårvagnspassage. 
GC-överfarten som idag ligger en bit söder om Skvadronsbacken förskjuts så att 
den läggs intill Skvadronsbacken. Likaså flyttas övergångsstället norr om 
korsningen och läggs intill hållplatsen. Övergångsställen tillgänglighetsanpassas 
och ingår i korsningens trafiksignalreglering. Det är viktigt att utformningen 
inte möjliggör höga hastigheter för vänstersvängande. 
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Figur 12 Korsning Kavallerivägen/Skvadronsbacken, trafiksignalering. 

5.2.3 Effekter 
Korsningen behöver regleras med trafiksignal för att uppnå god trafiksäkerhet. 
Tvärbanans framkomlighet genom korsningen är god. Korsningen är tydlig, 
trafiksäker och tillgänglig för GC-trafikanter. Biltrafiken får viss fördröjning, då 
alla körriktningar stoppas vid spårvagnspassage, det medför även att 
busstrafiken får fördröjning. Dock visar simuleringarna att kapaciteten i 
korsningen är tillräcklig. 
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5.3 Korsning Kavallerivägen/Ridvägen 

5.3.1 Beskrivning  

Idag är korsningen en trevägskorsning med ett körfält per riktning. Efter 
Tvärbanans utbyggnad kommer korsningen breddas för att få plats med spåret i 
mitten av Kavallerivägens sektion, se Figur 13. Spåret går in på torget norr om 
korsningen och övergår därmed från typ B till typ D enligt avsnitt 3. 

 
Figur 13 Korsning Kavallerivägen/Ridvägen. 

Korsningen ligger nära hållplats Rissne. En dubbelriktad GC-bana passerar 
Kavallerivägen. Med hänsyn till befintlig bebyggelse måste denna hållas rak, 
vilket tillsammans med närhet till hållplatsen innebär en begränsning på 
söderriktade spårvagnens prioritet. Alternativt måste prioriteringen starta i god 
tid innan spårvagnen når korsningen vilket inte är möjligt för söderriktade 
spårvagnarna som startar från närliggande hållplats. 

5.3.2 Åtgärder 
Korsningen behöver trafiksignalregleras, enligt avsnitt 4.3, för att uppnå god 
trafiksäkerhet. Signalfaserna visas i Figur 14. Vänstersvängande söderifrån 
separatregleras mot spårvägen, de är få men i och med denna åtgärd kan 
huvudströmmen som svänger höger (och innehåller många bussar) ha grönt 
samtidigt med passerande spårvagn. Bristande utrymme i sektionen innebär att 
man endast får plats med en refug vid GC-överfarten över Kavallerivägen som 
skiljer spårområdet från körbanan. Övergångsställen i korsningen 
tillgänglighetsanpassas. 
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Figur 14 Korsning Kavallerivägen/Ridvägen, trafiksignalering. 

5.3.3 Effekter 
Trafiksignalreglering av korsningen behövs av trafiksäkerhets och 
framkomlighetsskäl. Tvärbanan söderut får vissa begränsningar i 
framkomligheten. Långt rakt övergångsställe nära hållplatsen innebär att 
södergående spårvagnar inte kan garanteras grönt i signalen vid start från 
hållplats. Detta eftersom prioriteringen inte kan växla bort en pågående gröntid 
för ett övergångsställe. Grönt för fotgängare måste anmälas med 
knapptryckning vilket minskar sannolikheten för att mintid för fotgängare 
krävs. 
 
Utformningen med enbart en refug vid övergångsstället medför att 
fördröjningen för söderriktad trafik på Tvärbanan förvärras ytterligare något, 
eftersom det ger längre växling från signalfasen med övergångsstället till 
spårvagnspriofasen. Dessutom innebär det en försämring i tydligheten. Det är 
därför viktigt att beläggning och skyltning utförs så att det blir tydligt för 
trafikanterna var de ska ta vägen. Beläggning i spårområdet behöver vara 
avvikande från körbanans beläggning, exempelvis gräsarmering eller 
motsvarande. Skyltningen utförs genom placering av märke för påbjuden 
körbana och märken för korsning med spårväg. Trafiksäkerheten för GC-
trafikanterna anses ändå vara god.  
 
Bil- och busstrafiken har god framkomlighet i korsningen. Spårområdet i 
korsningen bör utformas med avvikande beläggning för att underlätta för 
svängande biltrafik söderut, så att de inte hamnar i spåret. Detta är särskilt 
viktigt med tanke på att refug väster om spåret saknas. 
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5.4 Hållplats Rissne 

5.4.1 Beskrivning  

Hållplats Rissne planeras på torget vid tunnelbaneuppgången, där spåret går 
enligt typ D. Hållplatsen utformas enligt Figur 15 och Figur 17 med parallella 
sidoplattformar. Hållplatsen kommer enbart trafikeras av Tvärbanan. 
Betydande bytesströmmar är prognoserade mellan Tvärbanan och tunnelbanan. 

 
Figur 15 Hållplats Rissne i plan. 

5.4.2 Åtgärder 

Gångpassager anordnas i plattformarnas ändar. Den södra passagen behöver 
vara bredare för att kunna hantera de stora bytesströmmarna. Passagerna 
tillgänglighetsanpassas. Mellan spåren placeras ett räcke för att styra gående 
över spåren till anvisade gångpassager. GC-banan väster om plattformen 
utformas så att gångbanan ligger närmast plattformen medan cykelbanan ligger 
väster om gångbanan. Detta för att undvika kollisioner mellan gående från 
plattformen och cyklister på cykelbanan, Figur 16.  

 
Figur 16 Principsektion med gång- och cykelbana bakom hållplats Rissne. 
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Principlösningar för hållplatserna och reglering av dess GC-överfarter har 
studerats i en separat utredning Signaler GC överfart vid plattform, Ramböll, 
2016-03-22 [Ref 14]. Enligt denna utredning är den säkraste regleringen vid 
parallella plattformar varningssignalering (wig-wag). Varningssignalen 
kompletteras med skylt ”varning för spårväg” och eventuellt text på marken ”se 
upp för spårvagn”. Spårvagnens företräde kan med fördel även förstärkas med 
marksignaler enligt avsnitt 4.2.2.  

Norr om hållplatsen ligger växel som möjliggör vändning av spårvagnar. 
Utrymmet mellan växeln och korsningen med Trossvägen är anpassad att 
rymma en spårvagn. 

 
Figur 17 Hållplats Rissne, perspektiv. 

5.4.3 Effekter 
Tvärbanans passage genom hållplatsen utförs på trafiksäkert sätt enligt 
riskanalysen. Vid övergångar uppmärksammas väjningsplikten mot spårvagnen 
med varningssignal (wig-wag), skyltning samt eventuella marksignaler som 
aktiveras vid spårvagnspassage. Framkomligheten är god för såväl Tvärbanan 
som för fotgängare. 
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5.5 Korsning Artillerivägen/Trossvägen 

5.5.1 Beskrivning  

Idag kopplas Trossvägen och Kasernvägen till Artillerivägen via två 
trevägskorsningar. Med Tvärbanan kommer gatorna rätas ut så att de kopplas 
ihop i samma korsning. Spåret ansluter till korsningen från torget söderifrån, 
där det övergår från typ D (spårväg i gatumiljö på torg/öppen plats/shared 
space) till typ B (spårväg i gatumiljö på reserverat utrymme) enligt avsnitt 3. 
Artillerivägen kommer att ha samma sektion som resten av Tvärbanans sträcka 
genom Rissne, nämligen spår i mitten på reserverat utrymme mellan 
körbanorna, samt GC-banorna vid sidan av körbanorna, Figur 18. 
Trafikmängderna enligt kommunens mål på att hålla ned trafiken till dagens (år 
2016) nivåer är prognoserade till är ca 1500 fordon/dygn på Artillerivägen, 
sidogatornas trafikflöden uppskattas till under 1000 fordon/dygn. 

 

 
Figur 18 Korsning Artillerivägen/Trossvägen. 
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5.5.2 Åtgärder 
Korsningen behöver trafiksignalregleras av säkerhets- och framkomlighetsskäl, 
enligt avsnitt 4.3. 
Trafiksignalväxlingen visas i Figur 19. All biltrafik stoppas med röd signal vid 
spårvagnspassage. Korsningen utformas med gångförbindelser över södra och 
östra benet, cykelförbindelse över norra benet samt både gång och 
cykelförbindelse över västra benet. Alla anslutningar utformas med ett körfält i 
till- respektive frånfarter. 

 
Figur 19 Korsning Artillerivägen/Trossvägen, trafiksignalering. 

5.5.3 Effekter 
Alla primärkonflikter är reglerade med trafiksignal av trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsskäl. Signalen är snabbväxlad och spårvagnsprioriteringen kan 
snabbt växlas in när Tvärbanan passerar. Korsningen är tydlig och 
konventionell. Kort övergångsställe över spåret ger en hög signalacceptans hos 
gående vilket ger god trafiksäkerhet. Biltrafik över spåret stoppas av trafiksignal 
när spårvagnen passerar korsningen. Framkomligheten är relativt god för alla 
trafikslag med visst undantag för fordonstrafiken från Trossvägen, som kommer 
att få många stopp i signalen. 
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5.6 Gångpassage Artillerivägen 

5.6.1 Beskrivning  

Övergångsstället ligger på Artillerivägen mellan korsningarna med Trossvägen 
och Rissneleden. Begränsningar i sektionen innebär att man inte får plats med 
nödvändig bredd i refugerna mellan spår och gatan för att kunna saxa 
övergångsstället. Artillerivägen är relativt lågtrafikerad med ca 1500 
fordon/dygn. Utformningen visas i Figur 20. 

 
Figur 20 Gångpassage Artillerivägen.  

5.6.2 Åtgärder 
Avsnitten över spåret signaleras med varningssignaler (wig-wag) som aktiveras 
vid spårvagnspassage. Varningssignalerna avger även ringande ljud vid 
Tvärbanans passage. Skylt ”varning för spårväg” sätts upp på 
varningssignalstolpen för att förtydliga att varningen förstärker väjningsplikten 
mot spårvagn. Avsnitten över körbanorna utformas som övergångsställen med 
företräde för oskyddade trafikanterna. Kontaktledningsstolpar sätts så att de 
inte skymmer sikten vid gångpassagerna. Refugerna är 1,2 m breda, vilket är 
tillräckligt för att stanna för en person, men ej tillräckligt för att inrymma 
exempelvis en barnvagn. 

5.6.3 Effekter 
Utformningen fungerar med hänsyn till låga trafikmängder på gatan. Tvärbanan 
korsar passagerna på sträckan mellan trafiksignalreglerade korsningar, föraren 
förutsätts hålla uppsikt över gångpassagerna och anpassa hastigheten vid 
behov. Tvärbanans framkomlighet är god förbi gångpassagerna. 
Varningssignaler tillsammans med skylt uppmärksammar väjningsplikten mot 
spårvagn.  
 
Passagerna över körbanorna utformas som övergångsställen som är tydliga och 
konventionella. Biltrafiken har väjningsplikt mot de oskyddade trafikanterna. 
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5.7 Korsning Artillerivägen/Rissneleden 

5.7.1 Beskrivning  

Idag är korsningen en trevägskorsning där Artillerivägen ansluter vinkelrätt till 
Rissneleden. I framtiden kommer korsningen att rätas ut så att spåret går i en 
rakare linje, medan Rissneleden kommer att gå i en vinkel, Figur 21. GC-
överfart planeras över korsningens södra ben. Kommunens målbild är att hålla 
ned trafikmängder längs Tvärbanan till dagens nivåer, som är ca 4500 
fordon/dygn för Rissneleden öster om Tvärbanan, ca 5000 fordon/dygn på 
Rissneleden norr om korsningen och ca 1500 fordon/dygn på Artillerivägen.  

Spårvagnsdepå planeras öster om korsningen. Depåspåren kommer att anslutas 
till Tvärbanan från öster i denna korsning. Avståndet mellan växeln vid 
depåinfarten och korsningen behöver vara ca 65 m för att rymma en spårvagn 
av säkerhets- och trafikeringsskäl, annars finns det risk att änden av spårvagnen 
är kvar i korsningen och kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk och ett hinder för 
framkomligheten. 

 
Figur 21 Korsning Artillerivägen/Rissneleden. 

5.7.2 Åtgärder 
Korsningen trafiksignalregleras enligt avsnitt 4.3, signalväxlingen presenteras i 
Figur 22. Dessutom kommer trafiksignaler hantera konflikten mellan 
vänstersvängande spårvagnar från norr mot depån och norrgående spårvagnen 
på trafikspåret. Övergångsstället över spåret i korsningens södra ben behöver 
saxas av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl. Inget övergångsställe anläggs 
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över norra benet för att öka kapaciteten i korsningen. Idag finns inte behovet för 
en passage där eftersom det inte finns några gångförbindelser. Om sådana 
anläggs kan även ytterligare övergångsställen behövas läggas till i korsningen. 
Om vänstersvängen över spåret från norr separatregleras mot spårvagnen 
kommer det krävas ett eget körfält. 

 
Figur 22 Korsning Artillerivägen/Rissneleden, trafiksignalering. 

5.7.3 Effekter 
Korsningen behöver trafiksignalregleras av säkerhets- och framkomlighetsskäl. 
Tvärbanan har prioritet i signalen. Eftersom korsningen ligger på sträckan kan 
prioritet utnyttjas väl och Tvärbanans framkomlighet vara god, saxningen av 
övergångsställen bidrar ytterligare till detta.  
 
Saxade övergångsstället innebär även ökad framkomlighet i signalen hos 
fotgängare som korsar gatan, då delar av passagen kan ha grönt medan en 
annan del har rött. Det medför även trafiksäkerhetsmässiga fördelar, då 
signalacceptansen ökar. Utformningen tillgänglighetsanpassas. 
Övergångsställen som saknas i en del relationer kan medföra försämrad 
framkomlighet för GC-trafikanterna, men dess effekter beror på hur det 
framtida GC-nätet i området utformas. Den föreslagna utformningen fungerar 
med dagen sträckning av GC-stråk. 
 
Trafiksignalen är tydlig för bilister. Korsningens kapacitet för biltrafik har inte 
studerats för den föreslagna utformningen. 
 
Sundbybergs kommun tar fram en förstudie för korsningen som kommer 
innebära viss förändring i korsningen med färre antal bilkörfält. 
Huvudprincipen för korsningen kommer dock vara samma. 
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5.8 Korsning Rissneleden/Kvarngatan/Madenvägen 

5.8.1 Beskrivning  

Idag ansluts gatorna till varandra i två trevägskorsningar. Efter Tvärbanans 
utbyggnad planeras Rissneleden och Kvarngatan rätas ut så att spåret kan gå i 
en relativ flack kurva. Övergångsställen planeras i alla relationer, se Figur 23. 
Kommunens målbild är att hålla ned trafikmängderna till dagens (år 2016) 
nivåer, enligt prognos trafikeras Kvarngatan av ca 10500 fordon/dygn, 
Rissneleden av ca 5000-8000 fordon/dygn medan Madenvägen trafikeras av ca 
5500 fordon/dygn.  

 
Figur 23 Korsning Rissneleden/Kvarngatan. 

5.8.2 Åtgärder 
Korsningen behöver trafiksignalregleras enligt avsnitt 4.3, principiell 
signalväxling presenteras i Figur 24. Övergångsställen över spåret saxas för 
bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Refugerna utformas med tillräcklig 
bredd för att rullstolsburna ska kunna ta sig fram utan hinder. För att 
fotgängare inte ska gena över saxningen behövs ett fysiskt hinder, exempelvis 
räcke (se ”förhindra” i avsnitt 4.4). Övergångsställen tillgänglighetsanpassas 
med sänkt kantsten och taktila plattor.  
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Vänstersvängarna över spåret måste separatregleras mot spåret, vilket kräver 
egna körfält. Korsningen måste vara tillräckligt bred för att vänstersvängande 
dimensionerande fordon ska kunna svänga samtidigt. 

 
Figur 24 Korsning Rissneleden/Kvarngatan, trafiksignalering. 

5.8.3 Effekter 
Korsningen behöver signalregleras av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. 
Alla primärkonflikter i korsningen blir signalreglerade. Tvärbanan har prioritet i 
signalen. Eftersom korsningen ligger på sträckan kan prioritet utnyttjas väl och 
Tvärbanans framkomlighet vara god, saxningen av övergångsställen bidrar 
ytterligare till detta.  
 
Saxade övergångsställen innebär även ökad framkomlighet i signalen hos 
fotgängare som korsar gatan, då delar av passagen kan ha grönt medan en 
annan del har rött. Det medför även trafiksäkerhetsmässiga fördelar, då 
signalacceptansen ökar. Utformningen tillgänglighetsanpassas. 
Trafiksignalen är tydlig för bilister. Biltrafik över spåret stoppas vid 
spårvagnspassage. Kapacitetet har inte studerats för underliggande 
utformningen. Höga trafikmängderna i korsningen kan troligen medföra att 
kapaciteten för biltrafiken inte räcker och att trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter försämras. Åtgärder bör vidtas för att minska trafikmängderna i 
korsningen och anslutande gator för att förbättra trafiksäkerheten. 
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5.9 Korsning Kvarngatan/Gamla Enköpingsvägen 

5.9.1 Beskrivning  

Idag är denna del av Ursvik ännu inte exploaterad. Kvarngatan finns idag, men 
ligger perifert i ett provisoriskt läge och används för byggtrafik och för att tjäna 
de västra delarna av Ursvik.   

 
Figur 25 Korsning Kvarngatan/Gamla Enköpingsvägen.  

Efter Tvärbanans utbyggnad och i takt med att kringliggande området 
exploaterats kommer korsningen vara den första efter infarten till området 
söderifrån. Spåret planeras att ligga mitt i Kvarngatans sektion på reserverat 
utrymme, enligt typ B i avsnitt 3, se Figur 25. Spåret ligger i gräsyta som kantas 
av ramsten för att uppmärksamma spårvägen enligt avsnitt 4.4 (se 
”uppmärksamma”).Trafikmängderna på Kvarngatan söder om G:a 
Enköpingsvägen är ca 6000 fordon/dygn, norr om G:a Enköpingsvägen ca 4300 
fordon/dygn, på Gamla Enköpingsvägen ca 2500 fordon/dygn. Utmed södra 
sidan av Gamla Enköpingsvägen planeras dubbelriktad cykelbana som korsar 
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Kvarngatan och spåret. Övergångsställen korsar spåret norr och söder om 
korsningarna. 

Korsningen ligger inom relativt kort avstånd från södergående plattform för 
hållplats Ursviks Torg, vilket kan innebära svårigheter att utnyttja spårvagnens 
prioritet vid start från hållplatsen. Den breda sektionen av Kvarngatan med spår 
i mitten medför att vänstersvängande över spåret måste mötas på varandras 
vänstra sida, medan man normalt möts på varandras högra sida vid 
vänstersvängar. Utrymmet i mitten är smalt och möjliggör samtidiga 
vänstersvängande från Kvarngatan till Enköpingsvägen enbart med personbil. 

De stora trafikflödena innebär samtidigt en risk för korsande oskyddade 
trafikanter som kan uppleva en falsk trygghet när spårvägsspåren passeras som 
då ”känns” glest trafikerade och ”ofarliga” i jämförelse med att korsa körbanan. 

5.9.2 Åtgärder 

För att kunna nyttja utrymmet för vänstersvängande i korsningen föreslås att 
vänstersvängen norrifrån Kvarngatan förbjuds. Övergångsställen tvärs över 
Kvarngatan saxas såväl av trafiksäkerhets- som av framkomlighetsskäl, detta är 
särskilt viktigt då körbanorna är starkt trafikerade. Refugerna utformas med 
hänsyn till tillgänglighetskrav, tillräckligt breda för att rullstolsburna och 
personer med barnvagn ska kunna hinderfritt ta sig fram. För att fotgängare 
inte ska gena över saxningen behövs någon form av fysisk avgränsning, 
exempelvis räcke (se ”förhindra” i avsnitt 4.4). Cykelbanan över spåret läggs på 
insidan av korsningen, bredvid det saxade övergångsstället. För att främja 
sikten i korsningen ställs inte rader av träd eller kontaktledningsstolpar mellan 
spåret och körbanorna. 

Korsningen signalregleras med flerfärgs trafiksignaler. Signalväxlingen sker 
enligt principerna i Figur 26. Om förbjuden vänstersväng norrifrån införs kan 
vänstersvängen söderifrån separatregleras, vilket i så fall innebär ytterligare ett 
körfält söderifrån och en ytterligare fasbild i signalomloppet. Höga 
trafikmängder och gjorda simuleringsstudier tyder på att det kan behövas av 
kapacitetsskäl. Cyklisterna på tvärgående cykelöverfarten och delar av 
medriktade övergångsställen kan ha grönt i olika faser. För att göra det tydligt 
för cyklisterna att de enbart får köra när cykelsignalen är grön vinklas 
gångsignallyktorna så att cyklisterna vid cykelbanan inte kan se dessa. 
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Figur 26 Korsning Kvarngatan/Gamla Enköpingsvägen, trafiksignalering. 

5.9.3 Effekter 
För att upprätthålla god trafiksäkerhet behöver korsningen trafiksignalregleras. 
All biltrafik stoppas när spårvagnen passerar vilket sannolikt kommer medföra 
otillräcklig kapacitet. Spårvagnen är prioriterad i signalen. Saxade 
övergångsställen innebär att spårvagnarna kan lättare nyttja 
spårvagnsprioriteringen.  
 
Saxade övergångsställen innebär ökad framkomlighet i signalen hos fotgängare 
som korsar gatan, då delar av passagen kan ha grönt medan en annan del har 
rött. Det medför även trafiksäkerhetsmässiga fördelar, då signalacceptansen 
ökar. Det finns risk för viss otydlighet för cyklisterna på tvärgående 
övergångsstället, varför det är viktigt att trafiksignalanläggningen utformas väl 
och att lyktorna är riktade så att missuppfattningar om vem som signalerna 
gäller undviks. Synskadade styrs med hjälp av taktila plattor och klickande ljud 
från signalstolparna. Signalerna ger ifrån sig ringande ljud när spårvagnen 
passerar.  
 
Förbjuden vänstersväng från norr minskar risken att vänstersvängande ska vara 
kvar på spåret vid spårvagnspassage. Korsningsutformningen och regleringen är 
tydlig för biltrafikanter. Det finns behov för ett separat reglerat 
vänstersvängsfält för biltrafiken söderifrån av kapacitetsskäl. 
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5.10 Hållplats Ursviks Torg samt korsning Kvarngatan/Ursviks allé 

5.10.1 Beskrivning 

Andra korsningen söderifrån utmed Tvärbanan i Ursvik planeras vid Ursviks 
allé. Sektionen och huvudsakliga utformningen liknar Kvarngatan/G:a 
Enköpingsvägen, se avsnitt 5.9. Skillnaden är att cykelstråket som korsar 
Tvärbanan består av enkelriktade cykelbanor utmed respektive sida av Ursviks 
allé, dessa passerar korsningen i cykelfält. Enligt trafikprognosen trafikeras 
Kvarngatan söder om Ursviks allé av ca 4300 fordon/dygn, norr om Ursviks allé 
av ca 2800 fordon/dygn. Ursviks allé väster om Kvarngatan planeras som 
bussgata, medan öster om Kvarngatan kommer den att trafikeras av ca 2100 
fordon/dygn. Det finns även planer på att göra Ursviks allé till bussgata även på 
östra sidan, vilket avsevärt skulle öka säkerheten och framkomligheten för 
spårvagn i korsningen. 

Hållplatsen planeras i anslutning till framtida Ursviks torg och Ursviks allé. Det 
finns alternativa utformningsförslag som beror främst på huruvida Ursviks allé 
kommer att vara trafikerad av biltrafik eller inte. För båda alternativen gäller att 
gångpassager anordnas i respektive ände av plattform. 

A. Om Ursviks allé stängs för biltrafik och enbart trafikeras av 
kollektivtrafik kan hållplatsens plattformar saxas till norr respektive 
söder om Ursviks allé, så att spårvagnarna stannar före korsningen, 
Figur 27.  
 

B. Om Ursviks allé trafikeras av biltrafik och har vänstersvängsströmmar 
med biltrafik över spåret kan istället korsningen signalregleras och 
hållplatsen saxas så att spårvagnen stannar efter hållplats enligt Figur 
28. 

Mer om principlösningar för hållplatserna och reglering av dess GC-överfarter i 
rapporten Signaler GC överfart vid plattform, Ramböll, 2016-03-22. 
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Figur 27 Korsning Kvarngatan/Ursviksallé, alternativ A. Gångpassagen söder om den 

södra plattformen och gångpassagen norr om den norra plattformen ska 
ändras till principen med trippelsaxning enligt Figur 7 i avsnitt 4.5.2. Se även 
principen i Figur 28 Korsning Kvarngatan/Ursviksallé, alternativ B. 

 
Figur 28 Korsning Kvarngatan/Ursviksallé, alternativ B. 

5.10.2 Åtgärder 
För alternativ A behöver inte korsningen signalregleras. Spårvagnarna får 
stopplikt vid hållplats och startar från stillastående i låg fart. Biltrafiken 
förbjuds korsa spåret alternativt tillåts väldigt små mängder. Spårvagnsföraren 
kan hålla koll på konflikterande gång, cykel och kollektivtrafik. 
Övergångsställen över spåret närmast korsningen kan hållas raka och sektionen 
tryckas ihop. 
 
I alternativ B kommer spåret korsas av betydande mängder biltrafik och 
kommer att behöva signalregleras. Fasbilder enligt Figur 29. För att 
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spårvagnarna inte ska göra dubbelstopp (först vid hållplats och sedan vid 
trafiksignal) saxas plattformarna så att spårvagnarna stannar efter korsningen. 
Korsningens bredd möjliggör enbart möte mellan två vänstersvängande 
personbilar. För alternativ B gäller att övergångsställen närmast korsningen 
saxas av både framkomlighets- och säkerhetsskäl. 

 
Figur 29 Korsning Kvarngatan/Ursviksallé, trafiksignalering, alternativ B.  

För båda alternativen gäller att gångpassager i plattformarnas bortre ändar, sett 
från Ursviks allé, trippelsaxas, enligt Figur 7 i avsnitt 4.5.2. Vid plattformarnas 
bortre ändar signaleras avsnitten över spåret med varningssignaler (wig-wag) 
medan avsnitten över körbanor utformas som övergångsställen. Saxade 
övergångsställen utformas och tillgänglighetsanpassas enligt beskrivning i 4.4 
(se ”förhindra”). För att förhindra spårspring i höjd med plattformarna föreslås 
en fysisk avgränsning, exempelvis räcke, som styr fotgängarströmmarna till 
anvisade gångpassager i plattformsändar. 
 

 
Figur 30 Hållplats Ursviks Torg, perspektiv norra plattformen. 
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5.10.3 Effekter 
Alternativ A innebär dels att endast små mängder av fordonstrafik korsar spåret 
och dels att spårvagnarna passerar korsningen i mycket låg fart vid start från 
stillastående. Det medför hög trafiksäkerhet och låg fördröjning för alla 
trafikanter.  
 
Om inte biltrafiken över spåret kan tas bort behöver korsningen utformas enligt 
alternativ B och trafiksignalregleras för att uppnå god trafiksäkerhet. Tvärbanan 
får en god framkomlighet genom korsningen med hjälp av signalprioritering. 
Signalreglerade saxade övergångsställen ökar trafiksäkerheten och 
framkomligheten i signalreglerade korsningen. Framkomligheten för biltrafiken 
kommer vara begränsad, men tillräcklig för att köerna inte ska sprida sig till 
närliggande korsningarna enligt gjorda simuleringarna. Korsningsutformningen 
och regleringen är tydlig för biltrafikanterna.  
 
Oavsett alternativ signaleras gångpassagerna i bortre änden av plattformarna 
med varningssignal (wig-wag) över spåret kombinerat med skylten ”varning för 
spårväg”. Ljus och ljudsignalen uppmärksammar väjningsplikten mot 
spårvagnen. Gångpassagerna utformas med en sned trippelsaxning enligt Figur 
7 i avsnitt 4.5.2. Passagernas trippelsaxning innebär att fotgängarna vid passage 
alltid är vända mot spårvagnens körriktning vilket ger ökad trafiksäkerhet. 

5.11 Korsning Kvarngatan/Mönstringsvägen 

5.11.1 Beskrivning 

Korsningen planeras ungefär halvvägs igenom Tvärbanans sträckning genom 
Ursvik. Korsningens utformning enligt Figur 31 liknar huvudsakligen 
Kvarngatan/G:a Enköpingsvägen, se avsnitt 0 för mer ingående beskrivning. 
Trafikmängderna enligt prognosen uppskattas på Kvarngatan söder om 
Mönstringsvägen till ca 2800 fordon/dygn, norr om Mönstringsvägen till ca 
2100 fordon/dygn och på Mönstringsvägen till ca 1600 fordon/dygn. Dessa 
trafikmängder är i nivå med att en rimlig trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter kan förväntas. 
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Figur 31 Korsning Kvarngatan/Mönstringsvägen. 

Utrymmet i mitten är smalt och möjliggör samtidiga vänstersvängande från 
Kvarngatan till Enköpingsvägen enbart med personbil.  

5.11.2 Åtgärder 
Man bör överväga eventuellt förbud för en av vänstersvängande rörelser för att 
undvika att biltrafiken blir kvar på spåret under spårvagnspassage. 
Övergångsställen tvärs över Kvarngatan saxas såväl av trafiksäkerhets- som av 
framkomlighetsskäl. Refugerna utformas med hänsyn till tillgänglighetskrav 
enligt beskrivningen i 4.1.3. 
 
Korsningen signalregleras med flerfärgs trafiksignaler enligt avsnitt 4.3. 
Signalväxlingen sker enligt principerna i Figur 32. 

 
Figur 32 Korsning Kvarngatan/Mönstringsvägen, trefiksignalering. 
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5.11.3 Effekter 
Korsningen behöver trafiksignalregleras av trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsskäl. Tvärbanan har prioritet i trafiksignalen. Eftersom 
korsningen ligger på sträckan kan prioritet utnyttjas väl och Tvärbanans 
framkomlighet vara god, saxningen av övergångsställen bidrar ytterligare till 
detta.  
 
Saxade övergångsställen innebär även ökad framkomlighet i signalen hos 
fotgängare som korsar gatan, då delar av passagen kan ha grönt medan en 
annan del har rött. Det medför även trafiksäkerhetsmässiga fördelar, då 
signalacceptansen ökar. Utformningen tillgänglighetsanpassas. 
 
Trafiksignalen är tydlig för bilister. All biltrafik stoppas vid spårvagnspassage. 
Om en av vänstersvängarna förbjuds minskar risken att vänstersvängande ska 
vara kvar på spåret vid spårvagnspassage. 

5.12 Gångpassagerna norr om Mönstringsvägen 

5.12.1 Beskrivning 

Norr om Mönstringsvägen planeras för två gångpassager över spåret och 
Kvarngatan med ca 100 m mellan dessa, se Figur 33. Passagerna planeras ligga 
på sträcka utan närhet till någon korsning. Trafikmängder på Kvarngatan i höjd 
med gångpassagerna är ca 2100 fordon/dygn. Troligen kommer passagerna 
även nyttjas av cyklister då det finns planer på cykelbana i anslutning till den 
ena av passagerna.  

 
Figur 33 Gångpassagerna norr om Mönstringsvägen. 
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5.12.2 Åtgärder 
Gångpassager trippelsaxas, precis som vid hållplatsändarna i Ursviks Torg, 
avsnitt 5.10. Alternativt kan de utformas med sned passage enligt figur 3 från 
avsnitt 4.5.2. Det innebär att gående över spåret vänds alltid mot Tvärbanans 
körriktning för bättre uppsikt. Eventuella cyklister blir tvungna att sänka farten 
till följd av sidoförskjutningen eller gå av cykeln vid spårpassage. Refugerna 
utformas med hänsyn till tillgänglighetsanpassning. För att hindra att 
fotgängarna genar över saxningen behöver någon fysisk avgränsning sättas upp, 
exempelvis räcke. Avsnitten över spåret signaleras med varningssignaler (wig-
wag) som aktiveras vid spårvagnspassage. Varningssignalerna avger även 
ringande ljud vid Tvärbanans passage. Skylt ”varning för spårväg” sätts upp på 
varningssignalstolpen för att förtydliga att varningen förstärker väjningsplikten 
mot spårvagn. Avsnitten över körbanorna utformas som övergångsställen med 
företräde för oskyddade trafikanterna. Övergångsställen kan göras upphöjda. 
Kontaktledningsstolpar sätts så att de inte skymmer sikten vid gångpassagerna. 

5.12.3 Effekter 
Tvärbanan passerar passagerna på sträckan mellan trafiksignalreglerade 
korsningar, föraren förutsätts hålla uppsikt över gångpassagerna och anpassa 
hastigheten vid behov. Tvärbanans framkomlighet är god förbi gångpassagerna.  
 
Trippelsaxningen av gångpassager innebär att de oskyddade trafikanterna 
vänds mot Tvärbanans körriktning vid passage och får bättre uppsikt vilket ökar 
trafiksäkerheten. Sidoförskjutningen minskar cyklisternas hastighet vid 
passage. Passagerna tillgänglighetsanpassas. Saxningen innebär viss försämring 
för fotgängarnas, men framförallt cyklisternas framkomlighet. Varningssignaler 
tillsammans med skylt uppmärksammar väjningsplikten mot spårvagn.  
 
Passagerna över körbanorna utformas som övergångsställen som är tydliga och 
konventionella. Övergångsställen kan göras upphöjda. Biltrafiken har 
väjningsplikt mot de oskyddade trafikanterna. 
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5.13 Hållplats Ursviks Norra 

5.13.1 Beskrivning 

Hållplats Ursvik Norra planeras i norra änden av den nya Ursviksområdet som 
passeras av Tvärbanan. Hållplatsen planeras strax söder om korsningen med 
Vallgatan (se avsnitt 5.14) som avslutar Ursviksområdet och utformas med 
parallella plattformar med gångpassager i respektive plattformsände, se Figur 
34. Närheten till korsningen kan vid olämplig utformning och signalreglering 
innebära framkomlighetsbegränsningar för norrgående spårvagnar om de inte 
hinner anmäla prioritet vid start från hållplatsen. 

 
Figur 34 Hållplats Ursviks Norra. 

5.13.2 Åtgärder 

För att förhindra att personer rör sig mellan plattformarna föreslås en fysisk 
avgränsning mellan dessa som kan styra fotgängarna till anvisade gångpassager 
i plattformsändar. Båda gångpassagerna saxas för bättre trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Södra gångpassagen signaleras med varningssignaler över 
spåret medan passagerna över körbanan utformas som övergångsställe. 
Varningssignalerna aktiveras under spårvagnspassage och är kompletterade 
med skylt ”varning för spårväg”. Norra gångpassagen ligger intill korsningen 
med Vallgatan och behöver ha samma regleringsform som Tvärbanans färdväg 
genom korsningen. Det blir troligen en reglering av gångpassagen över spåret 
med trefärgs trafiksignal, medan avsnitten över körbanorna utformas som 
övergångsställe med väjningsplikt för bilarna. Saxningen av övergångsstället är 
en förutsättning för nämnda regleringen och saxningen uförs med passagen 
över spåret mellan korsningen och övergångsstället. För att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanterna kan övergångsställen över 
körbanan höjas upp. 
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Figur 35 Hållplats Ursviks Norra, perspektiv. 

5.13.3 Effekter 

Tvärbanans passage genom hållplatsen utförs på trafiksäkert sätt. 
Fotgängarströmmarna styrs till anvisade gångpassager i respektive ände av 
plattform med hjälp av en fysisk avgränsning mellan spåren. I den södra 
uppmärksammas väjningsplikten mot spårvagnen med varningssignal (wig-
wag) i den norra stoppas fotgängare med röd signal. Det norra gångpassaget, 
som är signalreglerat, är så pass kort att trafiksignalen kan sättas till rött strax 
innan spårvagnens närmar sig eller strax före avgång från hållplatsen. Snabb 
signalväxling med tydlig koppling till spårvagnspassage medför att 
signalacceptansen hos fotgängarna är hög. Framkomligheten hos gående är god 
och hållplatsen och övergångarna tillgänglighetsanpassas. Biltrafiken förbi 
hållplatsen har väjningsplikt mot oskyddade trafikanterna på övergångsställen. 
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5.14 Korsningen Kvarngatan/Vallgatan 

5.14.1 Beskrivning 

I norra änden av Ursviksområdet planeras Kvarngatan avslutas med en 
Trevägskorsning med Vallgatan. Tvärbanan kommer efter att den passerat 
korsningen fortsätta vidare norrut skilt från övrig trafik, se Figur 36. På östra 
sidan av spåret kan en gata, enkelriktad norrut, anläggas för angöring av 
intilliggande fastigheterna. Vid korsningens södra sida finns en saxad övergång 
som integreras med hållplatsen. I korsningens norra ände passeras spåret av 
dubbelriktad GC-bana. Hållplats Ursvik Norra, beskrivs i avsnitt 5.13, ligger 
strax söder om korsningen vilket sätter särskild vikt på att utformningen och 
regleringen av korsningen görs på ett passande sätt så att Tvärbanans prioritet 
kan utnyttjas till fullo. 

Enligt trafikprognosen är trafikmängderna i korsningen låga, ca 2100 
fordon/dygn söder om den, 500-2200 fordon/dygn på tvärgatorna.  

 

 
Figur 36 Korsningen Kvarngatan/Vallgatan. 

5.14.2 Åtgärder 
Hela korsningen behöver trafiksignalregleras, enligt avsnitt 4.3 för att uppnå 
god trafiksäkerhet. Signalfaserna visas i Figur 28. Tvärbanan har full prioritet i 
signalen. 
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Saxade övergångsställen över korsningens södra ände är en förutsättning för att 
detta ska vara möjligt. Saxningen ska vara vänd så att gående vänder sig mot 
söderriktade spåret vid överflyttningen mellan respektive delarna av saxningen. 
Refugerna utformas och tillgänglighetsanpassas. Fysisk avgränsning behövs för 
att fotgängarna inte ska gena genom saxningen.  

 
Figur 37 Korsningen Kvarngatan/Vallgatan, trafiksignalering. 

Spårområdet behöver märkas ut med exempelvis avvikande beläggning och 
skyltning för att minska risken att vägfordon av misstag kör in i spårområdet. 

5.14.3 Effekter 
Alla konflikter i korsningen är trafiksignalreglerade. Signalväxlingen är relativt 
snabb vilket medför både god framkomlighet för Tvärbanan men även bidrar till 
bättre trafiksäkerhet genom hög signalacceptans hos gående.  
 
Saxningen ökar trafiksäkerheten för gående. Tillgänglighetsanpassningen 
förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna med särskilda behov. 
GC-överfarten norr om korsningen, där huvudcykelstråket passerar har alltid 
grönt i signalen utom vid spårvagnspassage 
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