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Sammanfattning
Denna idéstudie utförs på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Syftet är att utreda behovet av
och förutsättningarna för att förbättra standarden för busshållplatserna längs väg 225 i Stockholms län.
Problemstudien omfattar 24 dubbelriktade busshållplatser längs väg 225 mellan hållplatserna Berga och
Lövstalund i Stockholms län. Hållplatserna är främst belägna utmed landsvägskaraktär men några hållplatser
ﬁnns även i mindre tätorter utmed sträckan. Den aktuella sträckan Berga-Lövstalund går genom både
Nynäshamn och Botkyrka kommun.
Uppdraget har genomförts i tre steg:
1. Busshållplatserna utmed sträckan mellan Berga och Lövstalund har undersökts med avseende på
beﬁntlig standard och aktuella krav.
2. Inventering har skett om plats ﬁnns inom beﬁntligt vägområde för de hållplatser som behöver
åtgärdas. I annat fall krävs hantering via Väglagen och att förstudie genomförs.
3. Skisser ﬁnns framtagna för de hållplatser som ska åtgärdas inom beﬁntligt vägområde.
Hållplatsstandarden utmed sträckan är mycket varierande. På vissa platser stannar bussarna i körbanan, på
andra platser ﬁnns breda ﬁckor med plattform och väderskydd. Sikt- och hastighetsförhållandena varierar
mycket. På några platser är möjligheten att ta sig till hållplatsen på ett säkert sätt det huvudsakliga problemet.
Bussresenärerna är också relativt oskyddade när de är på väg till och från bussen eller står och väntar.
Möjligheten för funktionshindrade att resa med buss på den aktuella sträckan är idag begränsad, delvis på
grund av hållplatsernas utformning.
Den vanligaste åtgärden som föreslås i idéstudien är att anlägga en upphöjd plattform. Med denna åtgärd står
resenärerna bättre skyddade från traﬁken och steget in i bussen blir lägre.
Positiva effekter av föreslagna åtgärder är främst att tillgängligheten för funktionshindrade förbättras på de
platser som åtgärdas med plattform. Säkerheten och bekvämligheten för bussresenärerna förbättras också på
många platser. Framkomligheten för passerande fordon förbättras på några platser.
Av dessa hållplatslägen ﬁnns åtgärdsförslag på 18 platser som kan åtgärdas inom vägområdet. Övriga sex
platser (Södra Eneby, Porthus, Stutbyvägen, Berga, Åvinge kvarn och Sjövreten) kan inte åtgärdas inom
vägområdet, utan kräver en vidare utredning via Väglagen. I första hand behöver förstudier genomföras över
berörda platser.
Idéstudien nedan beskriver först busshållplatserna i Nynäshamn kommun och avslutar med busshålplatserna
i Botkyrka kommun.
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Hållplatslägen i Nynäshamn kommun
Busshållplats Berga

Busshållplatser i båda riktningarna vid Berga i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning med byn Berga. Omgivningen utgörs av platt lantbruksbygd med
odlad mark. Bostadsbebyggelse och affärsverksamhet ﬁnns norr om väg 225.

Berga by

Väg 225

Översikt hållplats Berga
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att nya ﬁckor byggs.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Längden på ﬁckan är tillräcklig med
en bredd på ~3 meter. Mellan bussﬁckan och intilliggande åker ﬁnns ett dike. Busshållplatsen är belägen på
en raksträcka. Sikten är god.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad som en smal men lång ﬁcka. Längden på ﬁckan är ~60 meter
och bredden är ~2 meter. Fickan ansluter till en slänt ner mot intilliggande åker. Sikten från busshållplatsen
är god då den är placerad på en lång raksträcka.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning. Anslutande väg från höger är Stutbyvägen.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatserna är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 4400 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 6 påstigande och 1 avstigande i sydlig
riktning. I nordlig riktning är det 1 påstigande och 7 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av platt lantbruksbygd med odlad mark.
Byggnadstekniska förutsättningar
Tilltänkta åtgärdsförslag utförs intill hårdgjord yta, markförhållandena antas vara goda.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatsen i Sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk,
regnskydd, informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Eftersom ﬁckan endast är ~3m bred är det svårt att anlägga en bra hållplats inom vägområdet. Om diket
ersätts av en trumma kan en plattform få plats. Om ﬁckan begränsas till 2,5 m djup blir hållplatsens totala
bredd 4,75m + väderskyddets bredd. Väderskyddet placeras i samma nivå som plattformen. Plattformen
utrustas med kontrastmarkering. Se skiss i bilaga.
Busshållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Eftersom busshållplatsen ansluter direkt till angränsande åker är det inte möjligt att bredda hållplatsen inom
beﬁntligt vägområde. Utbyggnaden av en plattform måste föregås av en förstudie eller marklösen på annat
sätt.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Driftkostnaden för snöröjning mm ökar något

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
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Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Söder Enby
Busshållplatser i båda riktningarna vid Söder Eneby i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till två anslutande, mindre vägar. Omgivningen utgörs av något
kuperad äng och skogsmark.

Väg 225

Översikt hållplats Söder Enby
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att busshållplatsläget för hållplatsen i nordlig riktning placeras efter enskild väg till
Söder Enby.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är placerad i infarten till anslutande,mindre lokalväg. Bredden på infarten
är tillräckligt stor för att bussen ska kunna komma av vägen. Busshållplatsen är belägen i en kurva. Sikten
bakåt är godkänd.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Den är placerad i slutet på en
raksträcka. Längden på ﬁckan är tillräcklig. Sikten från busshållplatsen är god.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning. Anslutande väg från höger leder Söder Enby.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatserna är bra.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2700 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 3 påstigande och 6 avstigande i
sydlig riktning. I nordlig riktning är det 5 påstigande och 2 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Det ﬁnns en vägren som oskyddade traﬁkanter kan gå utmed på den södra sidan av väg 225, se bild.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av en något kuperad lantbruksbygd med ängar och skog.
Byggnadstekniska förutsättningar
Hållplatserna är belägna i gränsen mellan äng och skog, av den anledningen antas markförhållandena vara
medelmåttiga.

Tänkbara åtgärder
Busshållplats i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Enligt Vägverkets riktlinjer behöver busshållplatsen enbart vara utrustad med topptavla och sittbänk.
Utformningsförslag
Beﬁntligt läge för busshållplatsen bibehålls framför anslutningen till Söder Enby. Utfarten traﬁkeras
endast i liten utsträckning då den enbart leder till fram en gård. Av den anledningen anses det bättre att
busshållplatsen bibehålls på nuvarande plats med goda siktförhållandena än att placera hållplatsen efter
anslutningen.
Antalet påstigande är nära den övre gränsen för att busshållplatsen ska utformas med plattform. Av den
anledningen och att antalet resenärer antas öka på grund av utﬂyttningen till Stockholms närområden
utformas busshållplatsen med plattform. Beﬁntlig ﬁcka är tillräckligt bred för att rymma både en plattform
som är 2 meter bred och en bussﬁcka med en bredd på 2.5 meter. Slänten behöver dock justeras till den nya
plattformen. Regnskyddet höjs till plattformens nivå. Plattformen utrustas med kontrastmarkering. Se skiss i
bilaga.
Busshållplats i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Busshållplatsen utrustas med upphöjd plattform, informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Det ﬁnns inte plats att bygga en plattform inom beﬁntligt vägområde då busshållplatsen ligger mitt i
korsningen till anslutande lokalväg. Busshållplatsen behöver ﬂyttas till ett annat läge. Ombyggnad av
busshållplatsen kräver förstudie eller marklösen på annat sätt.
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Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
Tillgänlighetsnivån kommer att skilja sig åt mellan hållplatslägena.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplatsen i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Ristomta
Busshållplatser i båda riktningarna vid Ristomta i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De båda busshållplatserna ligger i anslutning till byarna Ristomta och Svalsta. Båda byarna ligger söder om
väg 225. Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd med odlad mark, skog samt bostadsbebyggelse
utmed vägen.

Väg 225

Översikt hållplats Ristomta
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att båda busshållplatslägena med ﬁckor förbättras. Detta är åtgärdat enligt tidigare
standard.
Rapport om Traﬁksäkerhet om skolskjutshållplatser anger att det ﬁnns översiktliga problem vid hållplatsen
gällande skymd sikt, belysning, höga hastigheter och att vägen till hållplatsen är problematisk1.
Ytterligare en idéstudie har genomförts för denna plats i arbetet med denna handling. Anledningen är att
skymd sikt råder från den anslutande lokalvägen till Ristomta. Åtgärder som kan genomföras är att förlänga
siktsträckan mot Nynäshamn. Se vidare i bilaga och idéstudie om Ristomta.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Längden på ﬁckan är ca 55 meter
och en bredd på 5 meter. Fickan ansluter mot intilliggande tomt. Busshållplatsen är belägen på en raksträcka
mellan två kurvor. Sikten bakåt är god medan sikten framåt är låg.
Åtgärdsförslag om sikten framåt återﬁnns i separat idéstudie om Ristomta och i denna bilaga.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Hållplatsen är placerad i en svag
kurva. Längden på ﬁckan är ~40 meter och med en maximal bredd på 5 meter. Sikten från busshållplatsen är
mindre god.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatserna är mindre god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3800 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mer än 5 av och påstigande för
båda hållplatserna.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av bostadsbebyggelse, odlad mark och skog
Byggnadstekniska förutsättningar
Tilltänkta åtgärdsförslag utförs inom beﬁntlig hårdgjord yta, av den anledningen antas markförhållandena
vara goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk,
informationstavla med tidtabeller samt topptavla. Busshållplatsen bör vid behov utrustas med regnskydd.
Utformningsförslag
Inom beﬁntliga ﬁckor anläggs en plattform med kantstöd för resenärerna att stå och vänta på. Plattformen
utformas med en längd på 18 meter med en bredd på 2.25 meter. Då beﬁntlig ﬁcka är 5 meter bred kvarstår
en bredd på som mest 2.75 meter till bussﬁckan. Regnskydden höjs och placeras i samma nivå som
plattformen. Plattformen utrustas med kontrastmarkering. Se skiss i bilaga.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Driftkostnaden för snöröjning mm ökar något.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Porthus
Bakgrund
Allmänt
Porthus är en mindre by med bebyggelsen utspridd på en större yta. Väg 225 gör en 90graders sväng i en
trevägskorsning vid byn där väg 534 ansluter mot vägen. Busshållplatslägena ligger ca 150 meter från
trevägskorsningen på anslutande vägar. Omgivningen utgörs av något kuperad lantbruksbygd med skog i
backarna och åkrar på slätterna.

Väg 225

Översikt hållplats Porthus
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att båda busshållplatslägena ﬂyttas i färdriktningen. Detta är inte åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är placerad i infarten till en fastighet. Infartens bredd är ca 20 meter, därför
kan bussen komma av vägen ganska bra. Framför ﬁckan ansluter vägen till en gräsmatta. Mellan vägen och
gräsmattan ligger ett grunt dike. Sikten är god.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är placerad i anslutning till en mindre, anslutande lokalväg. Infartens
bredd är ca 18 meter. Vägen ansluter via en slänt till åkrar på vardera sidan om utfarten. Avståndet mellan
körbanekant och dikeskrön är 2,5 meter. Sikten är god.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatserna är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3800 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 19 påstigande och 7 avstigande i
sydlig riktning. I nordlig riktning är det 4 påstigande och 22 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd med odlad mark och skog
Byggnadstekniska förutsättningar
Platsen ligger intill en skogsbacke på plan jordbruksmark, markförhållandena antas därför vara mindre goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, ev. litet
regnskydd, informationstavla med tidtabeller samt topptavla. På den norra hållplatsen bör även belysning
ﬁnnas.
Utformningsförslag
Inom beﬁntligt vägområde ﬁnns ingen möjlighet att anlägga bussﬁckor med plattform Hållplatserna bör
förskjutas i färdriktningen. Om det är möjligt ska platsen förses med belysning.
Ombyggnaden av hållplatserna måste föregås av en förstudie eller marklösen på annat sätt.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa.

Kostnadsbedömning

Inget förslag; 0 kr då förstudie krävs.

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Väfsla
Busshållplatser i båda riktningarna vid Väfsla i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till gården Väfsla. På varsin sida ansluter två mindre grusvägar
till väg 225. Traﬁken på dessa grusvägar antas inte vara så stor då endast ett fåtal fastigheter ligger längs
med vägarna. På den västra sidan av vägen ﬁnns ett ridstall. Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd
med odlad mark och skog längs med vägen.

Översikt hållplats Väfsla
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att nya bussﬁckor anläggs. Detta är inte åtgärdat och gäller inte längre pg a ändrade
förhållanden. En rapport om Traﬁksäkerhet om skolskjutshållplatser i Nynäshamn kommun anger att det
ﬁnns översiktliga problem vid hållplatsens och dess utformning, problem med sikt och belysning samt höga
hastigheter2.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med topptavla i vägrenen som är placerad några meter efter
anslutande väg i färdriktningen. Anslutande åker ligger ca 1.5 meter under vägen med en släntlutning på ca
1:3 till diket. Busshållplatsen är belägen på en raksträcka med god sikt åt båda hållen.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning, till höger ansluter vägen till ridstallet.
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad med en stolpe och topptavla i vägrenen. Stolpen är placerad i
hörnet till anslutande grusväg. Intilliggande dike mot åkern är ca 1.5 meter djupt med en släntlutning på ca
1:2. Busshållplatsen är belägen på en raksträcka med god sikt åt båda hållen.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning. Anslutande grusväg till höger leder upp till
gården Väfsla.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 4000 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783, 848, 856 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 2 påstigande och 1
avstigande i sydlig riktning. I nordlig riktning är det 0 påstigande och 4 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd med odlad mark och skog. Närmast vägen ﬁnns åkrar.
Byggnadstekniska förutsättningar
Marken bredvid vägen består av jordbruksmark och antas ha mindre goda egenskaper.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Idag behöver resenärerna stå på beﬁntlig stödremsa när de väntar på bussen. För att underlätta för
resenärerna bör det anläggas ytor att stå på. Inom beﬁntligt vägområde vid hållplatsen i sydlig riktning ﬁnns
det plats för en ståyta med en bredd på 1.5 meter och längd på 18 meter efter anslutande väg. Utrymme
för den tilltänkta ståytan skapas genom att låta slänten få en lutning på 1:2. På detta sätt blir ca 1.5 meter
tillgängligt för en ståyta. Vid hållplatsen i nordlig riktning kan hållplatsen förbättras på samma sätt. Beﬁntlig
vägtrumma till anslutande väg måste förlängas så att utrymme kan skapas för en ståyta. Se skiss i bilaga.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Det blir bekvämare att kliva av och gå på bussen.
Negativa effekter
Det krävs mer underhållsarbete för att snöröja busshållplatserna då de utrustas med kantstöd.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplatserna i både sydlig och nordlig riktning; 75 000 kr/st

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Spångbro
Busshållplatser i båda riktningarna vid Spångbro i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
Busshållplatserna vid Spångbro ligger i utkanten av samhället Sorunda vid korsningen med väg 542.
Väg 225 passerar här genom ett samhälle med bebyggelse och mindre affärsverksamheter (restaurang,
bensinstation mm) på båda sidor. Denna busshållplats liknar en mindre busscentral med ﬂera hållplatslägen.
De två nordgående hållplatslägena ligger avskilt från väg 225 inne på en vändplan.

Väg 225

Översikt hållplats Spångbro
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Busshållplatserna ﬁnns inte beskrivna i Vägrevisionen.
Olika traﬁksäkerhetsåtgärder har genomförts i korsningen mellan väg 225 och anslutande väg 542 till samhället
Sorunda.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
De två busshållplatslägena i sydlig riktning ligger längs med väg 225 i eget körfält. Busshållplatsen är
utformad med en ca 4 meter bred ﬁcka och regnskydd där de två hållplatslägena ligger efter varandra.
Längden på plattformen är ca 60 och bredden drygt 3 meter.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatslägena i nordlig riktning ligger avskiljda från väg 225 på egen vändplan och lokaliserade till
den västra sidan av vägen. Även dessa två hållplatslägen ligger efter varandra med en plattform på drygt 3
meter och är utrustade med regnskydd.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning. I mitten på bilden syns anslutningsvägen till
väg 225.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Skyltad hastighet är 50 km/h genom Spångbro. Sikten från busshållplatsen i sydlig riktning är god.
Busshållplatserna i nordlig riktning är placerade på en vändplan.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 2320 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 729,783, 848, 856 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 101 påstigande och
51 avstigande i sydlig riktning. I nordlig riktning är det 58 påstigande och 67 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Utmed väg 542 till Sorunda ﬁnns gång- och cykelbana som leder ner till busshållplatserna i Sorunda. Det
ﬁnns även en gångbana till intilliggande affärer och restauranger vid busshållplatserna.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Mindre samhälle med bostäder, affärer och social service.
Byggnadstekniska förutsättningar
Tilltänkta åtgärdsförslag utförs inom beﬁntlig hårdgjord yta, av den anledningen antas markförhållandena
vara goda.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatserna i båda riktningarna
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Då dessa hållplatser har mer än 100 påstigande ska de utrustas enligt klass 1. Utrustningen skall omfatta:
•
ett tydligt markerat hållplatsområde
•
gångväg till närmaste anslutningsväg utan hinder
•
ordnad cykeluppställning
•
kantstenshöjd 17 cm
•
taktil markbeläggning
•
regnskydd med belysning
•
informationstavla
•
tidtabeller
•
linjekarta och närområdeskarta
•
god allmänbelysning
•
lutningsbräda utanför regnskyddet.
Utformningsförslag
Busshållplatslägena bibehålls på samma plats. Upprustning behöver dock ske med högre kantstöd, taktil
markering, linjekarta och närområdeskarta. Inom beﬁntligt hållplatsområde anläggs plattformar med 17cm
höga busshållplatskantstöd. Regnskydden höjs och placeras i samma nivå som plattformarna. Plattformarna
utrustas med kontrastmarkering och taktila plattor. SL påpekade i samrådet att regnskydden bör bytas ut mot
nya om hållplatsen byggs om.
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Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Inga negativa effekter har upptäckts.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplatser i sydlig riktning; 150 000 kr
Ombyggnad av hållplatser i nordlig riktning; 150 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Aska
Busshållplatser i båda riktningarna vid Aska i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger intill anslutande väg mot byn Aska. Omgivningen utgörs av kuperad
lantbruksbygd med odlad mark och skog längs med vägen. Cirka 150 meter norr om busshållplatserna ﬁnns
en infart mot Norra Källsta och Stenby. På denna sträcka ﬁnns en upptrampad gångstig som går utmed en
gammal stenvalvsbro utmed väg 225 västra sida. Vägverket vill upprusta gångstigen till en riktig gångbana.
Problem ﬁnns med beﬁntlig, äldre stenvalvsbro som kräver upprustning. Bron bör ha en bredd på 4 meter
och dimensioneras enligt Bro 2004. Upprustningen av busshållplatserna bör samordnas med anläggandet av
den tilltänkta gångbanan.

Väg 225

Översikt hållplats Aska
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att beﬁntlig ﬁcka justeras. Gångyta anordnas + avgrusning av självtagen gångväg (med
bro) fram till enskild väg till Källsta. Vägrevisionen föreslår även att en ny ﬁcka byggs för norrgående traﬁk.
Idéstudie angående att anlägga en gångbana mellan busshållplatsen Aska till infarten mot Norra Källsta och
Stenby. Objektnr VST 49900. Bygghandling krävs för beﬁntlig brokonstruktion.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Längden på ﬁckan är ca 55 meter
och en bredd på 4 meter. Fickan ansluter mot intilliggande åker. Busshållplatsen är belägen på en raksträcka
mellan två kurvor. Det är god sikt både framåt och bakåt från busshållplatsen.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning. Till denna hållplats går en upptrampad stig
utmed väg 225.
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad med ﬁcka. Den är placerad i övergången från en ytterkurva
till en raksträcka i anslutning till infarten mot Aska. Längden på ﬁckan är ca 20 meter och är som bredast 4
meter. Sikten från busshållplatsen är god i båda riktningarna då den är placerad i slutet av en ytterkurva med
stor radie.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning. Anslutande väg från höger leder in till Aska.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2300 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 17 påstigande och 7 avstigande i sydlig
riktning. I nordlig riktning är det 5 påstigande och 13 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd med odlad mark och skog
Byggnadstekniska förutsättningar
Tilltänkta åtgärdsförslag för busshållplatserna utförs inom beﬁntlig hårdgjord yta, av den anledningen antas
markförhållandena vara goda.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatsen i Sydlig riktning
Utrustnings enligt Vägverkets riktlinjer
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, (litet
regnskydd), informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Inom beﬁntlig ﬁcka anläggs en plattform med kantstöd för resenärerna att stå och vänta på. Plattformen
utformas med en längd på 18 meter och en bredd på 2 meter. Plattformen anläggs så att det kvarstår en bredd
på minst 2.5 meter av bussﬁckan. Regnskyddet höjs och placeras i samma nivå som plattformen. Plattformen
utrustas med kontrastmarkering.
Busshållplatsen i nordlig riktning
Utrustning enligt Vägverkets riktlinjer
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, (litet
regnskydd), informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Inom beﬁntlig ﬁcka anläggs en plattform med kantstöd för resenärerna att stå och vänta på. Plattformen
utformas med en längd på 18 meter och en bredd så att kvarstående bussﬁcka blir ca 2.5 meter bred. Inom
beﬁntligt vägområde går det att skapa en plattform med en bredd på ca 1.6 meter där man utnyttjar en del
av stödremsan för att kunna ha kvar en bussﬁcka med en bredd på 2.5 meter Då det är ont om utrymme på
platsen anläggs inget regnskydd.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.

Negativa effekter

Det krävs mer underhållsarbete för att snöröja busshållplatserna då de utrustas med kantstöd.
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Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr
I denna kostnadsbedömning ingår inte kostnaderna för att anlägga en ny gångbana till busshållplatsen i sydlig
riktning.

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Åvik
Busshållplatser i båda riktningarna vid Åvik i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till byn Åvik. Omgivningen utgörs av plan lantbruksbygd med
odlad mark.

Väg 225

Översikt hållplats Åvik
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att nya bussﬁckor byggs norr om de beﬁntliga. Med nuvarande traﬁkförhållanden har
kraven ändrats och revisionens förslag gäller inte längre.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är placerad i korsningen med anslutande lokalväg till Åvik. Vägen ansluter
med en slänt ner till intilliggande åker. Busshållplatsen är belägen på en raksträcka där sikten är god.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad som en vägrenshållplats med en stolpe som är placerad i
vägkanten. Vid hållplatsen ﬁnns en mindre anslutning till intilliggande hagar. Nedfarten används idag som
ståyta. Sikten från busshållplatsen är god.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatserna är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2300 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 på- och avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av plan lantbruksbygd med odlad mark och hagar.
Byggnadstekniska förutsättningar
Eftersom omkringliggande mark består av jordbruksmark bedöms förhållandena vara mindre goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte utformas som en ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen i nordlig riktning bibehålls som den är idag.
Busshållplatsen i sydlig riktning utformas med en hårdjord ståyta för väntande resenärer. Den hårdgjorda
ytan måste anpassas till hagens in- och utfart. Inget kantstöd på ståytan. Se skiss i bilaga.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Den hårdgjorda ytan är mer komfortabel att stå på vid regn än en yta av grus som blir mjuk och slaskig.
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplatsen i sydlig riktning; 20 000 kr.

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Frölunda
Busshållplatser i båda riktningarna vid Frölunda i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till byn Frölunda. Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd
med odlad mark, skog och bebyggelse utmed vägen.

Väg 225

Översikt hållplats Frölunda
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att båda busshållplatslägena med ﬁckor förbättras. Detta är åtgärdat enligt tidigare
standardkrav.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Fickans längd är ca 55 meter och
bredd ca 5 meter. Fickan ansluter till en slänt ner mot intilliggande åker. Busshållplatsen är belägen på en
raksträcka mellan två kurvor. Sikten framåt är god medan sikten bakåt är dålig.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utformad med ﬁcka och regnskydd. Den är placerad i övergången från
en ytterkurva till en raksträcka. Fickans längd är ca 45 meter och maxiamal bredd är ca 4 meter. Sikten från
busshållplatsen är god då den är placerad i slutet av en ytterkurva med stor radie.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 50 km/h genom byn Frölunda. Sikten från busshållplatsen i
sydlig riktning och norrut är låg på grund av en kurva innan busshållplatsen.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2300 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 10 påstigande och 1 avstigande i sydlig
riktning. I nordlig riktning är det 2 påstigande och 7 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av kuperad lantbruksbygd med odlad mark och skog
Byggnadstekniska förutsättningar
Tilltänkta åtgärdsförslag utförs inom beﬁntlig hårdgjord yta, av den anledningen antas markförhållandena
vara goda.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatsen i Sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, (litet
regnskydd), informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Inom beﬁntlig ﬁcka anläggs en plattform med kantstöd. Plattformen utformas med en längd på 18 meter
och en bredd på 2.2 meter. Då beﬁntlig ﬁcka är 5 meter bred kvarstår en bredd på mer än 2.5 meter till
bussﬁckan. Regnskyddet höjs och placeras i samma nivå som plattformen. Plattformen utrustas med
kontrastmarkering. Se skiss i bilaga
Busshållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Utrustningen skall omfatta en plattform med kantstöd, (sittbänk), informationstavla med tidtabeller samt
topptavla.
Utformningsförslag
Inom beﬁntlig ﬁcka anläggs en 18m lång plattform. Plattformen utformas med en bredd på ca 2.2 meter så
att kvarstående bussﬁcka blir ca 2.5 meter. Den beﬁntliga busskuren bibehålls. Plattformen utrustas med
kontrastmarkering likt busshållplatsen i sydlig riktning så att de båda busshållplatserna får en enhetlig
utformning. Se skiss i bilaga.
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Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Underhållskostnaderna ökar något.
• Då busshållplatsen i sydlig riktning inte har ﬂyttas kvarstår den korta siktsträckan från busshållplatsen
och bakåt.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Fitunavägen
Busshållplatser i båda riktningarna vid Fitunavägen i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning med väg 544, Fitunavägen. Omgivningen består av skog på
ömse sidor av vägen. Öster om väg 225 ﬁnns ett gammalt grustag som inte längre är i drift. Fitunavägen
ansluter på den västra sidan. Utmed Fitunavägen ﬁnns en stor andel fritidshus och permanentboende.
Väg 225
Grustag

Väg 544

Översikt hållplats Fitunavägen
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att busshållplatsen söderut förbättras. Busshållplatsen norrut föreslås få en ny
placering norr om infarten till grustaget med ﬁcka. Detta är inte åtgärdat och standardkraven har ändrats sedan
vägrevisionen genomfördes.

38

Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad med en ﬁcka. Fickans längd är ca 40 meter och bredden ca 4 m.
Busshållplatsen är utrustad med en topptavla.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning ligger i anslutning till infarten mot grustaget och är utformad med en
mindre ﬁcka och regnskydd. De väntande resenärerna kan stå avskilt från infarten medan bussen utnyttjar
denna yta för att stanna på.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god på sträckan.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2300 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och påstigande i sydlig
riktning. I nordlig riktning är det 2 påstigande och 5 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Väg 225 passerar över en rullstensås med skog på ömse sidor av vägen.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara bra då busshållplatsen är belägen på en rullstensås.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatsen i Sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen behöver inte utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Hållplatsen uppfyller standarden, inget förslag till åtgärd.
Busshållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen behöver inte utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta plattform, infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Inom beﬁntligt vägområde ﬁnns det inte utrymme för en plattform enligt Vägverkets riktlinjer. Antalet
resenärer på denna busshållplats är relativt få, av den andningen föreslås en åtgärd som kan utföras inom
beﬁntligt vägområde även om den inte lever upp till riktlinjerna.
Beﬁntlig yta med grus framför regnskyddet asfalteras för att underlätta för väntande resenärer. Beﬁntligt
regnskydd och slänter justeras. Se skiss i bilaga.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Den hårdgjorda ytan är mer komfortabel att stå på vid regn än en yta av grus som blir mjuk och slaskig.
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 20 000 kr.
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Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Busshållplats Stutbyvägen
Busshållplatser i båda riktningarna vid Stutbyvägen i Nynäshamn kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i nära anslutning till väg 541, Stutbyvägen. Omgivningen består av skog
och det ﬁnns ingen bebyggelse inom synhåll. Några hundra meter från busshållplatsen ﬁnns en större
ridsportanläggning till vilken det leder en stig.
Väg 225

Väg 541

Översikt hållplats Stutbyvägen
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att båda busshållplatslägena placeras söder om korsningen med Stutbyvägen och att de
utrustas med ﬁcka. Detta är inte åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är utformad som en ﬁckhållplats och är grusbelagd. Fickans längd är ca
45 meter och bredd ca 5 m. Den grusade ytan övergår till skogsmark utan något dike. Busshållplatsen är
utrustad med en topptavla och en hemmagjord sittbänk. Till hållplatsen går en stig genom skogen från
ridsportanläggningen.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med enbart en topptavla. Den står i diket i anslutningen mellan
väg 225 och väg 541. Det ﬁnns ingen anordnad väntyta för resenärerna utan de får antingen stå i korsningen
eller nere i dikesslänten.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning och anslutande väg 541
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten från busshållplatsen i nordlig riktning och
norrut är dålig på grund av en kurva efter korsningen med Stutbyvägen.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 2300 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 10 av- och påstigande i sydlig riktning. I
nordlig riktning är det 2 påstigande och 6 avstigande.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Väg 225 passerar över en rullstensås med skog på ömse sidor av vägen.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara bra då busshållplatsen är belägen på en rullstensås.

Tänkbara åtgärder
Busshållplatsen i Sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen behöver inte utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta 17 cm hög plattform, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, (litet
regnskydd), informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Fickan till hållplatsen asfalteras och en upphöjd plattform anläggs för resenärerna att stå och vänta på.
Plattformen utformas till att bli 18 meter lång. Bredden på plattformen begränsas till ca 1.8 meter då ett träd
står nära hållplatsen. En sittbänk och ett regnskydd bör tillkomma. Busshållplatsen utformas med en ﬁcka
då den är placerad i korsningen med väg 541. Se skiss i bilaga.
Busshållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen behöver inte utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta plattform, (sittbänk), informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen bör placera söder om anslutande Stutbyvägen vilket ger en längre siktsträcka i bussens
färdriktning. Söder om Stutbyvägen ﬁnns inget utrymme inom beﬁntligt vägområde för en plattform
enligt Vägverkets riktlinjer. Av den anledningen bör placeringen av denna busshållplats utredas vidare i en
förstudie.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Driftskostnaden ökar något.
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Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr. Åtgärderna bör genomföras samtidigt för de båda
hållplatslägena.

Samråd

Samråd har ägt rum med Nynäshamns kommun och SL.
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Hållplatslägen i Botkyrka kommun
Busshållplats Tegelvreten
Busshållplats i vardera riktningen vid vägen till Tegelvreten i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till vägen mot Tegelvreten. Anslutningen ligger i en kurva
nedanför en backe. Trots detta är sikten i sydlig riktning godkänd. Omgivande landskap består av åkermark
på slätten i norr och skog på höjden i söder.

Väg 225
Tegelvreten

Översikt hållplats Tegelvreten
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att nya bussﬁckor ska anläggas. Dessa punkter är delvis åtgärdade. Ytor har grusats
upp för att bussresenärer ska slippa stå på vägen vid den södergående hållplatsen.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning saknar ﬁcka. En yta bredvid vägen har grusats upp för att skapa en ståyta
för väntande bussresenärer. Busshållplatsen är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även skylt med
tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan som har grusbeläggning är mycket bred. I ﬁckan ansluter en liten skogsväg, vägen är stängd med
vägbom. Sikten bakåt är något begränsad.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på enstaka avstigande för hållplatsen i sydlig
riktning och mindre än 5 avstigande för hållplatsen i den nordliga riktningen. Inga påstigande har funnits vid
räkningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns ingen vägren att gå på. En ståyta av grus har anlagts vid den södergående hållplatsen.
Resenärer som använder dessa busshållplatser kommer troligtvis från anslutningsvägen till Tegelvreten
Resenärer från den södergående hållplatsen måste gå utmed vägen för att ta sig därifrån. Att korsa vägen kan
vara otryggt eftersom hastigheterna är förhållandevis höga.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Busshållplatserna ligger i anslutning till en mindre väg. Platsen ligger i en kurva nedanför en backe.
Omgivande landskap består av åkermark på slätten i norr och skog på höjden i söder.
Byggnadstekniska förutsättningar
Eftersom platsen är belägen på slätten kan markförhållandena antas vara mindre goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte vara ﬁckor.
Utrustningen behöver endast omfatta topptavla.
Utformningsförslag
Båda busshållplatserna uppfyller standarden. För att göra gångvägen till hållplatsen i södergående riktning
säkrare kan en gångyta skapas genom att en vägren anläggs. Inom vägområdet borde det ﬁnnas plats att
bredda vägen 1m på sträckan mellan hållplatsen och korsningen. I samband med att gångytan byggs bör
även ståytan justeras upp och beläggas med asfalt. Möjligheten att korsa vägen på ett säkert och bekvämt
sätt är svår att påverka. Vägrevisionens förslag att bygga nya ﬁckor faller bort då inget krav på ﬁckor ﬁnns
längre. Se skiss över gångytan i bilagan.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Positiva effekter av en vägren är att det blir säkrare och tryggare att ta sig till och från hållplatsen för
södergående traﬁk.
Negativa effekter
• Svårigheter för fotgängare att korsa vägen kvarstår.

Kostnadsbedömning

Breddning av vägren ~1,0m på en 90m lång sträcka; 75 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Kagghamra
Busshållplats i vardera riktningen vid vägen till Kagghamra herrgård, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till vägen till Kagghamra herrgård. Anslutningen ligger i en lång
kurva och sikten i sydlig riktning är inte helt bra. Omgivningen består av åkermark med skogsdungar.

Kagghamra

Översikt hållplats

Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att hållplatsen i nordlig riktning ﬂyttas norrut för att förbättra bakåtsikten, hållplatsen
i sydlig riktning föreslås ﬂyttas till söder om anslutningen till Kagghamra herrgård. Dessa punkter är inte
åtgärdade.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en ﬁcka av asfalt mitt för den anslutande vägen. Både längd och bredd
på ﬁckan är tillräcklig. Busshållplatsen är utrustad med stolpe med topptavla, den har även skylt med
tidtabeller. Bakom träden på nedanstående foto till höger, ﬁnns ett privatbyggt väderskydd för resenärerna.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~2 m bred. Sikten bakåt är något begränsad. Bakom hållplatsen rinner bäcken, det ﬁnns ett
vägräcke som avgränsar hållplatsen där.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på enstaka av- och påstigande i för hållplatsen
i sydlig riktning och mindre än 5 av- och påstigande för hållplatsen i den nordliga riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager. Det ﬁnns heller ingen vägren att gå på.
Resenärer som använder dessa busshållplatser kommer troligtvis från anslutningsvägen, inget behov ﬁnns
därför idag att gå utmed vägen för att nå busshållplatserna. Att korsa vägen kan vara otryggt eftersom
hastigheterna är förhållandevis höga.
Landskapskaraktär och naturmiljö
På den aktuella platsen går väg 225 genom utpräglad jordbruksbygd med en liten andel skog. En bäck korsar
vägen alldeles intill busshållplatserna.
Byggnadstekniska förutsättningar
Eftersom platsen är belägen på slätten kan markförhållandena antas vara mindre goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte vara ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla. Om det bedöms nödvändigt kan
busshållplatsen utrustas med sittbänk.
Utformningsförslag
Båda busshållplatserna uppfyller standarden. Möjligheten att korsa vägen på ett säkert och bekvämt sätt är
svår att påverka. Vägrevisionens förslag att ﬂytta ﬁckorna faller bort då inget krav på ﬁckor ﬁnns längre. Det
man vinner i bakåtsikt genom att ﬂytta hållplatsen för norrgående traﬁk längre norrut förlorar man genom
längre gångsträcka utmed vägen. Om bussﬁckan ändå beslutas ﬂyttas måste det föregås av en förstudie eller
marklösen på annat sätt. Inga förslag till ombyggnad.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa.
Negativa effekter
• Svårigheter för fotgängare att korsa vägen kvarstår.

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Byrstavägen
Busshållplatser i båda riktningarna vid Byrstavägen, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna är belägna där en mindre väg ansluter till väg 225. Omgivningen består av skog och
åkrar, bostadsbebyggelse ﬁnns längre in på Byrstavägen.

Översikt hållplats Byrstavägen
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo.
Vägrevisionen föreslår att bussﬁckorna görs längre med större ståytor. Hållplatserna är åtgärdade.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en lång och bred ﬁcka av asfalt. Busshållplatsen är utrustad med en
stolpe med topptavla, den har även en skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är även den tillräckligt stor. Den är utrustad med väderskydd, stolpe med
topptavla och skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.

53

Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är mycket god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och påstigande i sydlig
riktning och 6 respektive 4 av- och påstigande i nordlig riktning.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager men till hållplatserna ﬁnns vägren.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet är slätt med åkrar i väster och något kuperat med skog på höjden i öster.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatserna uppfyller standarden. Inget förslag till åtgärd.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Dalsta
Busshållplatser i båda riktningarna vid gården Dalsta, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till gården Dalsta med dess utfart och korsning med vägen till
Kagghamra. Vid vägen ﬁnns brukade åkrar.

Väg 225
Väg till Kagghamra

Översikt hållplats Dalsta
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att beﬁntliga ﬁckor ska förses med ståytor, detta är åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en bred ﬁcka av asfalt. Längden på ﬁckan är ca xx meter och den har en
bredd på ~3,5 m. Busshållplatsen är utrustad med stolpe och topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~3,5 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 avstigande i vardera
riktningen. I nordlig riktning ﬁnns enligt SL 6 påstigande, vilket lyfter hållplatsen en klass jämfört med
motstående hållplats.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager. Det ﬁnns en vägren mellan hållplatserna
och korsningen som bussresenärerna kan använda.
Sikten är bra och det borde vara tryggt att korsa vägen.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet är svagt kuperat med åkrar och skog i horisonten, läget är naturskönt. På den aktuella platsen
passerar väg 225 gården Dalsta som ligger i direkt anslutning till vägen. Vägen till bostadsområdet
Kagghamra ansluter till väg 225 mellan hållplatserna.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara mindre bra.

Tänkbara åtgärder
Hållplatsen i sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen behöver inte vara en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen uppfyller standarden. Eftersom antalet resenärer inte är helt fastställt föreslås att hållplatsen
i sydlig riktning utformas lika som den i nordlig riktning.
Hållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta 17 cm hög plattform, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk, infotavla med
tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen uppfyller inte standarden. Den åtgärd som krävs är anläggande av en plattform. Hållplatsen
behöver utrustas enligt kraven ovan. Hållplatsytan plattsätts enligt VGU.
Se förslagsskisser i bilagan.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Driftkostnaden för snöröjning mm ökar något
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Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Åvinge kvarn
Busshållplatser ﬁnns i vardera riktningen vid Stjärnvik, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till bostadshus med direktutfart till vägen. Utmed vägen ﬁnns
också hagar med betande djur. Omgivningen består av ängar och angränsande tomtmark.

Översikt hållplats Åvinge kvarn
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att beﬁntliga ﬁckor förbättras och att en gångyta anordnas utmed vägens västra sida,
detta har delvis åtgärdats, en gångyta saknas fortfarande.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en bred asfaltsﬁcka. Bussﬁckan har en bredd på ~3,5 m. Busshållplatsen
är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~4 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och påstigande i vardera
riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Bussresenärer måste gå på vägen för att nå busshållplatserna. Sikten är mycket bra och det borde vara tryggt
att korsa vägen trots att hastigheterna är förhållandevis höga.
Landskapskaraktär och naturmiljö
På den aktuella platsen passerar väg 225 bostadshus med utfart direkt till vägen. Vid vägen ﬁnns också hagar
med betande djur. Omgivningen består av ängar och tomtmark. Bakom ängarna rinner en bäck.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara mindre bra.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte vara ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla. Om det bedöms nödvändigt kan
busshållplatsen utrustas med sittbänk.
Utformningsförslag
Båda busshållplatserna uppfyller standarden. Det som behöver förbättras är vägen till hållplatserna. Liksom
i Vägrevisionen föreslås att en gångyta anläggs utmed vägens västra sida. För att få plats med en gångyta
där bör vägen breddas och förskjutas. Marklösen blir enklare om vägen breddas åt sydöst, där ﬁnns mest
hagmark och endast några få tomter i nära anslutning till väg 225.
Åtgärden kräver att en förstudie genomförs.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• De positiva effekterna av en gångyta är att bussresenärerna på ett tryggare och säkrare sätt kan ta sig till
och från hållplatserna.
Negativa effekter
• Inga negativa effekter har upptäckts.

Kostnadsbedömning

Breddning av väg för att skapa en 500 m lång gångyta; minst 250 000 kr beroende på vald bredd. Detta får
utredas vidare i en förstudie.

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Lövlund
Busshållplatserna ligger i vardera riktningen vid vägen till Grödingevallen, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till vägen mot Grödingevallen och Grödinge bygdegård.
Anslutningen ligger på ett svagt backkrön och sikten i nordlig riktning är begränsad. Omgivningen består av
skog.

Översikt hållplats Lövlund
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att ﬁckan i sydlig åtgärdas för att förbättra bakåtsikten, detta har troligtvis åtgärdats
genom att ﬁckan ﬂyttats söderut.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en bred ﬁcka av asfalt. Längden på ﬁckan är ca xx meter och en bredd på
~3,5 m. Busshållplatsen är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~4 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.

63

Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och påstigande i vardera
riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Utmed väg 225 ﬁnns i dagsläget inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Resenärer som använder dessa busshållplatser kommer troligtvis från anslutningsvägen mot Grödingevallen,
inget behov ﬁnns därför att gå utmed vägen för att nå busshållplatserna. Att korsa vägen kan vara otryggt
eftersom hastigheterna är förhållandevis höga.
Landskapskaraktär och naturmiljö
På den aktuella platsen passerar väg 225 över en skogbevuxen ås.
Byggnadstekniska förutsättningar
Eftersom platsen ﬁnns uppe på ett backkrön så borde markförhållandena vara goda.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla. Om det bedöms nödvändigt kan
busshållplatsen utrustas med en sittbänk.
Utformningsförslag
Båda busshållplatserna uppfyller standarden. Möjligheten att korsa vägen på ett säkert och bekvämt sätt är
svår att påverka. Inga förslag till ombyggnad.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa.
Negativa effekter
• Svårigheter för fotgängare att korsa vägen kvarstår.

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Rosenhill
Busshållplatser i båda riktningarna vid samhället Rosenhill, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till korsningen med väg 257 i Rosenhill. På västra sidan om väg
225 ﬁnns brukade åkrar, på den östra sidan ﬁnns bostadsområdet Rosenhill med bensinstation och café mm.

Väg 225
Väg 257

Översikt hållplats Rosenhill
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att beﬁntliga ﬁckor ska förbättras och att gångytor ska skapas enligt tidigare
standardkrav för sträckan, detta är åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning har en bred asfaltsﬁcka. Längden på ﬁckan är ~62 meter och den har
en bredd på ~4,5 m. Busshållplatsen är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även skylt med
tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med väderskydd och busstidtabeller.
Fickan är ~4,5 m bred och ~67 m lång.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till 3500 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 729 och 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 2 påstigande och 11 avstigande i
sydlig riktning och 8 på- och 11 avstigande i nordlig riktning.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager. Till de norrgående bussarna kommer
fotgängarna till hållplatsläget via en parallell lokalgata.
Sikten är god på sträckan, men eftersom fordon kommer från ﬂera håll och hastigheterna är höga kan det
vara otryggt att korsa vägen.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet är svagt kuperat med åkrar och skog väster om vägen. På den aktuella platsen passerar väg 225
samhället Rosenhill som ligger öster om vägen.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Hållplatsen i sydlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta plattform, infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen uppfyller inte standarden. Hållplatsen bör kompletteras med plattform.
Även kontrastmarkering föreslås eftersom motstående hållplats ska ha det.
Hållplatsen i nordlig riktning
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatsen skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta 17 cm hög plattform, kontrastmarkering för synskadade, sittbänk,
informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatsen uppfyller inte standarden. Den åtgärd som krävs är anläggande av en plattform. Hållplatsen
behöver utrustas enligt kraven ovan. Hållplatsytan plattsätts enligt VGU.
Se förslagsskisser i bilaga.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Driftkostnaden för snöröjning mm ökar något.
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Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Smällan
Busshållplatserna ﬁnns lokaliserade i vardera riktningen vid Botkyka golfbana i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till infarten till Botkyrka golfbana och Malmbro gård. I söder
ansluter vägen till Grödinge och Sibble. Omgivningen består av ängar och skog, ett tydligt inslag är den
stora järnvägsbron öster om platsen. Alldeles intill korsningen ligger golfbanans parkering.

Botkyrka
golfbana

Väg 569

Väg 225

Översikt hållplats Smällan
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår en förbättring av båda ﬁckorna, detta har åtgärdats.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en bred ﬁcka av asfalt. Längden på ﬁckan är ca xx meter och en bredd på
5 m. Busshållplatsen är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~3 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. I korsningen ﬁnns vänstersvängfält. Skyltad hastighet är 70 km/h.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 5100 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 727, 729 och 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och
påstigande i vardera riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Det kan vara svårt för bussresenärer att korsa vägen.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Väg 225 omges av ängar och skogsdungar, vägen korsar järnvägen under en bro. Golfbanans parkeringsplats
är ett tydligt inslag i landskapsbilden.
Byggnadstekniska förutsättningar
Vid korsningen är marken platt och består av gammal jordbruksmark.
Hållplatsen i sydlig riktning begränsas av ett vägräcke.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall vara ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta informationstavla med tidtabeller samt topptavla. Om det bedöms nödvändigt
kan busshållplatsen utrustas med sittbänk.
Utformningsförslag
Båda busshållplatserna uppfyller standarden. Möjligheten att korsa vägen på ett säkert och bekvämt sätt är
svår att påverka. Inga förslag till ombyggnad.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa.
Negativa effekter
• Svårigheter för fotgängare att korsa vägen kvarstår.

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Sjövreten
Busshållplatser i vardera riktningen vid gården Sjövreten, Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till infarten till gården Sjövreten intill Malmsjön. I söder ligger
ängar och sjön. Omgivningen består mest av ängar och skog.

Väg 225

Översikt hållplats Sjövreten
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att bussﬁckor anläggs.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning består av en mycket smal asfaltsﬁcka. Busshållplatsen är utrustad med en
stolpe med topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med topptavla och busstidtabeller.
Fickan utgörs av infarten till gården Sjövreten.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Sikten är god. Skyltad hastighet är 70 km/h.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 6600 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 727, 729 och 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på enstaka av- och påstigande i
vardera riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Väg 225 omges av ängar och skog i norr. I söder ligger ängar och sjön. Utsikten över Malmsjön förskönar
platsen..
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall vara ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Ingen av busshållplatserna uppfyller standarden. Möjligen kan busshållsplatsen i riktning mot Södertälje
vara godkänd eftersom korsningen fungerar som en asfalterad ﬁcka. Hållplatsen i riktning mot Nynäshamn
går inte att bygga om till en tillräckligt bred ﬁcka inom vägområdet. Innan den södra hållplatsen byggs om
bör en förstudie tas fram.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• En bussﬁcka skapar säkerhet och trygghet hos bussresenären.
• Om bussen kan komma åt sidan så hindrar den inte övrig traﬁk.
Negativa effekter
• Inga negativa effekter har upptäckts.

Kostnadsbedömning

Inget förslag; 0 kr då förstudie krävs.

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Bremoravägen
Busshållplatser i båda riktningarna vid Bremoravägen i Vårsta i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till korsningen med Bremoravägen. Norr om vägen ﬁnns
bostadsområden och söder om vägen ligger Malmsjön.

Översikt hållplats Bremoravägen
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att utfarten från den södergående hållplatsen skall asfalteras.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en ﬁcka av asfalt med plattform. Fickan är tillräckligt lång och bred.
Busshållplatsen är utrustad med plattform och en stolpe med topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad medplattform, väderskydd, topptavla och busstidtabeller.
Fickan är ~3,5 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 50 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 6700 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på enstaka påstigande men 10 avstigande i
vardera riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns trottoar i riktning mot Vårsta centrum. Vid hållplatsen i riktning mot Nynäshamn ﬁnns ett
övergångsställe. Sikten är god och det borde vara tryggt att korsa vägen.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet karaktäriseras av backen ner mot sjön i söder med vackert läge. På den aktuella platsen ansluter
den lokala vägen Bremoravägen till väg 225. Norr om väg 225 ﬁnns bostadsområden och söder om vägen
ligger Malmsjön.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara bra.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall utformas som en ﬁcka.
Utrustningen skall omfatta plattform, infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatserna uppfyller standarden. Det enda som behöver åtgärdas är att asfaltera den södergående
hållplatsens utfart.Efter samråd med SL beslöts att hållplatserna skall förbättras med 17 cm höga kantstöd
mm. Se förslagsskisser i bilagan.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av en 17 cm hög plattform är att bussresenärer lättare kan stiga på och av bussen.
• Kontrastmarkeringen underlättar för synskadade att orientera sig.
• Sammantaget blir hållplatsen mer bekväm och tillgänglig för ﬂera.
Negativa effekter
• Drift- och underhållskostnaderna ökar något.

Kostnadsbedömning

Ombyggnad av hållplats i sydlig riktning; 100 000 kr
Ombyggnad av hållplats i nordlig riktning; 100 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Malmsjö Allé
Busshållplatserna ligger väster om Vårsta i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till två mindre vägar. Omgivningen består av skog och åkrar,
bostadsbebyggelse ﬁnns i närheten.

Väg 225

Översikt hållplats Malmsjö Allé
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo.
Vägrevisionen föreslår att bussﬁckorna ska ﬂyttas och breddas, detta är åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning har en lång och bred asfaltsﬁcka. Fickan har en bredd på >3,5 m.
Busshållplatsen är utrustad med en stolpe med topptavla, den har även en skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är även den tillräckligt stor. Den är utrustad med en stolpe med topptavla
och skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.

79

Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten på sträckan är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3600 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på enstaka av- och påstigande i båda
riktningarna.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet är kuperat med en dalgång och åkrar i söder och skog på höjden i norr.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna skall utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta infotavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatserna uppfyller standarden. Inget förslag till åtgärd.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Vretabergsvägen
Busshållplatserna är belägna i båda riktningarna vid vägen till Vretaberg i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till korsningen med Vretabergsvägen. På båda sidor av vägen
ﬁnns skog. Söder om den aktuella platsen ﬁnns åkrar.

Väg 225

Översikt hållplats Vretabergsvägen
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo
Vägrevisionen föreslår att beﬁntliga ﬁckor ska förbättras och att gångytor ska skapas från hållplatsen i
södergående riktning fram till Vretabergsvägen, detta är ännu inte åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning är en ﬁcka av asfalt. Fickan är tillräckligt lång och den har en bredd på ~3,5
m. Busshållplatsen är utrustad med stolpe och topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad med väderskydd och busstidtabeller.
Fickan är ~3 m bred och tillräckligt lång.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3600 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på 0 på- och avstigande i båda riktningarna.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager. Till de södergående bussarna måste
fotgängare gå från Vretabergsvägen utmed väg 225.
Sikten är bra och det borde vara tryggt att korsa vägen.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet karaktäriseras av åkrar och skog. Bostadshus ﬁnns i nära anslutning till korsningen. På den
aktuella platsen ansluter Vretabergsvägen till väg 225.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna klassiﬁceras för enstaka resenärer.
Hållplatserna behöver inte utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall endast omfatta topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatserna uppfyller standarden. Beläggningen på hållplatserna bör förnyas.
En gångyta bör anordnas söder om Väg 225 mellan vägen till Vretaberg och hållplatsen i sydlig riktning.
Sträckan är ungefär 75m lång. Se förslagsskiss i bilagan.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
• Effekterna av ny beläggning är att bussen inte kör sönder asfaltkanten.
• En gångyta underlättar för fotgängare att ta sig till och från bussen.
Negativa effekter
• Inga negativa effekter har upptäckts.

Kostnadsbedömning

Ny beläggning på hållplats i sydlig riktning; 15 000 kr
Ny beläggning på hållplats i nordlig riktning; 15 000 kr
Anläggande av 100m lång gångyta; 50 000 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Busshållplats Lövstalund
Busshållplatser i båda riktningarna nära gränsen till Södertälje kommun i Botkyrka kommun.

Bakgrund
Allmänt
De två busshållplatserna ligger i anslutning till två mindre, anslutande vägar. Omgivningen består av skog
och ängar, bostadsbebyggelse ﬁnns i närheten.

Väg 225

Översikt hållplats Lövstalund
Tidigare utredningar
Vägrevision, väg 225, delen värmeverket, Södertälje – Ösmo.
Vägrevisionen föreslår att bussﬁckorna ska ﬂyttas, detta är inte åtgärdat.
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Beﬁntliga förhållanden
Busshållplatsernas utformning
Busshållplatsen i sydlig riktning består av en ﬁcka av asfalt. Fickan är tillräckligt lång och den har en bredd
på ~3,5 m. Busshållplatsen är utrustad med en stolpe och topptavla, den har även skylt med tidtabeller.

Foto över busshållplatsen i sydlig riktning
Busshållplatsen i nordlig riktning är utrustad en stolpe med topptavla och skylt med tidtabeller.
Fickan är ~3,5 m bred.

Foto över busshållplatsen i nordlig riktning.
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Vägsystemet
Funktion och standard
Vägbredden är ca 7 meter. Skyltad hastighet är 70 km/h. Sikten är god på sträckan.
Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3600 fordon/dygn.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mindre än 5 av- och påstigande i vardera
riktningen.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Landskapet är svagt kuperat med ängar med skogsdungar i nordost och skog sydväst om vägen.
Byggnadstekniska förutsättningar
Markförhållandena kan förväntas vara normala.

Tänkbara åtgärder
Utformning enligt Vägverkets och SLs standard
Hållplatserna behöver inte utformas som ﬁckor.
Utrustningen skall omfatta informationstavla med tidtabeller samt topptavla.
Utformningsförslag
Busshållplatserna uppfyller standarden. Inget förslag till åtgärd.
Den här studien bortser från vägrevisionens förslag om att ﬂytta hållplatserna eftersom inget krav på
bussﬁcka ﬁnns. Ett platsbyte skulle innebära att en förstudie måste tas fram eftersom nya ﬁckor inte ryms
inom vägområdet.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
Inga positiva effekter ﬁnns att redovisa
Negativa effekter
Inga negativa effekter ﬁnns att redovisa

Kostnadsbedömning
Inget förslag; 0 kr

Samråd

Samråd har ägt rum med Botkyrka kommun samt SL.
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Bilaga 1
Idéstudie för skymd sikt vid Ristomta
Bakgrund
Allmänt
Ristomta ligger utmed väg 225, ca en mil från väg 73 norr om Nynäshamn. Utfarten från Ristomta ligger
skymd direkt efter en kurva. Vägverket har från de boende i området fått förfrågningar om att göra
korsningen säkrare för vänstersvängande traﬁk. Ristomta består av ca 25 fastigheter. I princip alla boende
kan antas pendla till jobb i Nynäshamn eller Stockholm. I byn ﬁnns ingen egen skola.
Syfte
Syftet med denna idéstudie är att utreda om det går att utföra några åtgärder som förbättrar sikten vid
utfarten. Dessa åtgärder ska vara genomförbara inom vägområdet och ska ge en god standard.
Mot Södertälje

Väg 225

Ristomta
Mot Nynäshamn
Översikt utfart Ristomta
Problemet
Utfarten från Ristomta ansluter till väg 225 direkt efter en kurva med en skogsbevuxen kulle i innerkurvan.
Slänten till kullen skymmer sikten för vänstersvängande traﬁk mot Södertälje. I direkt anslutning till utfarten
ligger även en busshållplats vilken har skymd sikt i körriktningen. Siktsträckan vid utfarten, uppmättes i
riktning mot Nynäshamn till ca 60 meter. Enligt VGU har denna utfart låg standard gällande siktsträckan.
För att höja standarden från låg till mindre god krävs en siktlängd vid utfarten på minst 130 meter. Bussen
ska i sin tur ha 125 meter sikt före och efter hållplatsen. Högersvängande traﬁk har god sikt i riktningen mot
Södertälje.
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Beﬁntliga förhållanden
Vägsystemet
Funktion och standard
Väg 225 går mellan Nynäshamn och Södertälje. Vägen är 7 meter bred och skyltad hastighet är 70 km/h
förbi Ristomta. Utfarten är kompletterad med en spegel för vänstersvängande traﬁk att kunna kontrollera
traﬁken på väg 225. Längden på bussﬁckan är ca 55 meter och bredden 5 meter.

Foto från utfarten i sydlig riktning mot Nynäshamn

Traﬁk och traﬁkanter
Årsdygnstraﬁken på sträckan uppgår till ca 3800 fordon/dygn varav den tunga traﬁken är 10 %.
Kollektivtraﬁk
Buss 783 och 858 traﬁkerar busshållplatsen. Traﬁksiffror från SL visar på mer än 5 av- och påstigande för
båda hållplatserna. Hållplatsen söderut är belägen söder om infarten till Ristomta, det vill säga närmare
kurvan.
Oskyddade traﬁkanter och funktionshindrade
Längs vägen ﬁnns ingen belysning och inga gång- och cykelbanor eller gångpassager.
Landskapskaraktär och naturmiljö
Omgivningen utgörs av bostadsbebyggelse, odlad mark och skog.
Byggnadstekniska förutsättningar
Vägen är belägen i skogsbrynet med en åker på ena sidan och bergig skog på den andra sidan. Det ﬁnns ingenn
vägren eller gångbana på platsen. Väg 225 är uppbyggd i kurvan med ca två meter över beﬁntlig åker. På andra
sidan, in mot skogskanten, ﬁnns en slänt som är ca tre meter hög och fem meter djup innan berg uppträder.
Utmed beﬁntlig slänt växer ett större antal träd.

90

Åtgärdsförslag
Det är inte möjligt att utföra någon åtgärd inom beﬁntligt vägområde som skulle kunna motsvara god
standard på siktsträckan från utfarten. Dagens siktsträcka är endast ca 60 meter. Enligt VGU är kraven
för god standard en siktsträcka på minst 170 meter. För att kunna åstadkomma god standard på sträckan
krävs en siktbreddning på ca 15 meter från innerkurvan. Denna breddning är inte möjlig inom beﬁntligt
vägområde och skulle även innebära stora ingrepp på beﬁntlig, skogsbevuxen kulle.
Inom beﬁntligt vägområde är det möjligt att åstadkomma en viss förbättring av siktsträckan. Genom att
schakta ur innerslänten och få en brantare lutning ner från berget är det möjligt att få en siktsträcka på ca 90
meter. Detta är dock långt ifrån kraven på god standard enligt VGU och även kortare än krarven på mindre
god standard som är 130 meter. Åtgärden ger dock en ökad siktlängd på 50 %. Se bilaga 1.
På fotot nedan syns slänten som behöver schaktas ur. Hur långt vägområdet sträcker sig upp längs slänten
efter krönet är svårt att bedöma. I denna idéstudie bedöms vägområdet åtminstone vara till krönet på slänten.

Fotot visar slänten vilken skymmer sikten i riktning mot Nynäshamn

Beﬁntlig slänt har en lutning på ca 1:2 och är gräsbevuxen. Vid platsbesök såg det ut som att slänten var
uppbyggd med större stenar i varierande storlek. Om det är berg i slänten eller inte gick inte att utröna vid
platsbesöket. För att kunna få till längre siktsträcka med hjälp av schaktning behöver den nya slänten ha en
lutning på 1:1.5. Se bilaga 2 för sektioner längs med sträckan. Den branta släntlutningen kan ge upphov till
erosionsproblem vilket kan undvikas med hjälp av stabilare material i slänten.

Tänkbara effekter
Positiva effekter
•
Siktsträckan från utfarten möt Nynäshamn förlängs från 60 till 90 meter.
Negativa effekter
•
Den åtgärd som föreslås leder till en förbättring av siktsträckan men når inte upp till god eller mindre
god standard enligt kraven i VGU.
•
En brant slänt kan ge upphov till erosionsproblem
.
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Kostnadsbedömning

Kostnaden för att schakta slänten och återställningsarbete uppskattas till ca 100 000 kr. En förutsättning för
denna bedömning är att det inte ﬁnns berg i slänten.

Alternativa åtgärder
Alternativa åtgärder som skulle kunna leda till en bättre anslutning till Ristomta ryms inte inom beﬁntligt
vägområde. Genom att gå vidare via Väglagen skulle följande åtgärder kunna genomföras:

•

Föreslaget åtgärdsförslag utökas vilket innebär att en större del av slänten schaktas ut mot bergskanten.
Vegetationen och träden intill bergskanten tas då bort. Det är svårt att exakt veta var vägområdet slutar
men denna åtgärd är troligen utanför vägområdet. Med denna schaktning av slänten är det möjligt att
få en siktsträcka på 100-110 m.

•

Anslutningen till väg 225 ﬂyttas till ett annat läge. Inom närområdet skulle ett alternativt läge vara
söder om kullen mot Nynäshamn. Detta förslag kräver en ny anslutande väg och att beﬁntlig åkermark
tas i anspråk. Siktsträckan från denna korsning skulle dock inte kunna uppfylla kraven på god standard
enligt VGU, utan enbart kraven mindre god standard.

Samråd

Vid telefonsamtal med boende i Ristomta påpekade de att traﬁken har en hög hastighet förbi korsningen,
den korta siktsträckan från korsningen och att det är svårt att passera vägen för gående som ska till och från
busshållplatsen. De vill få till en säker korsning och passage för gående. Samråd har också ägt rum med
Sven Larsson på avdelningen för Traﬁksäkerhet och Miljö, Vägverket Region Stockholm.
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