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Bakgrund 
______________________________________________________ 

Jungfrusundsvägen är idag otydlig med olika vägbredder och 
utseende, en gemensam sektion är önskvärd. I samband med de 
pågående planprojekten utefter Jungfrusundsvägen finns 
möjligheten att genomföra förbättringar. Därför påbörjas arbetet 
med en gemensam vision för Jungfrusundsvägen hos 
Stadsarkitektkontoret och Tekniska kontoret. Detta dokument 
ska resultera i en gemensam vision för Jungfrusundsvägen år 
2030. Hela Jungfrusundsvägen från Träkvista torg till 
Jungfrusund ingår i visionen.  
 
Visionen för Jungfrusundsvägen 2030 ska ligga till grund för 
framtida planering och exploatering kring Jungfrusundsvägen. 
Ett dokument som styr utformningen längst med 
Jungfrusundsvägen behövs för att få en sammanhängande väg 
som på varje sträcka håller samma standard.  
 

Problembeskrivning 
______________________________________________________ 

I arbetet med visionen för Jungfrusundsvägen ska alla 
trafikantgruppers behov tillgodoses. Då Jungfrusundsvägen är en 
av kommunens genomfartsleder ställs höga krav på 
framkomlighet. Många oskyddade trafikanter rör sig på och 
omkring Jungfrusundsvägen varför det även finns stora krav på 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Den stora utmaningen 
ligger i att tillgodose en god framkomlighet för fordonstrafiken 
och en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samtidigt 
som vägen ska ges en god gestaltning.  
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Nulägesbeskrivning 
______________________________________________________ 

 

Grundvärden 
Jungfrusundsvägen fick 2015-02-23 ny hastighetsbegränsning 
40 km/h mellan Träkvista torg och Skomakartorp, resterande 
sträcka fram till Bryggavägen är beslutad till 60 km/h. En cirka 
550 meter lång sträcka förbi Träkvista skola har dock 
hastighetsbegränsningen 30 km/h mellan 07.00 och 18.00 på 
vardagar.  
 

 

Blå – 40 km/h, Röd – 30 km/h mellan 07.00 – 18.00 på vardagar, Svar – 60 
km/h 

 

 

Hastigheter 
En trafik- och hastighetsundersökning gjordes av Vectura på 
uppdrag av Stadsarkitektkontoret under en vecka hösten 2011. 
Medelhastigheten under mättillfället var 39 km/h på den sträcka 
som är skyltad 30 km/h. På denna sträcka var 85-percentilen 49 
km/h. Medelhastigheten från Skärvik till Jungfrusunds färjeläger 
där hastighetsbegräsningen är 50 km/h var 58 km/h, 85-
percentilen uppmättes till 67 km/h.  
 

Trafikmängder 
Under samma tidpunkt som hastighetsmätningarna 
genomfördes mättes även trafikmängderna på 
Jungfrusundsvägen. Trafikflöden samt andel tung trafik 
redovisas i tabell nedan.  
 
Mätpunkt Vardagsmedel 

dygnstrafik 
Veckomedel 
dygnstrafik 

Helgmedel 
dygnstrafik 
 

Andel 
tung 
trafik i 
% 

Punkt 1 
 

3254 2965 2389 8 

Punkt 2 
 

1590 1474 1182 7 
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Mätpunkter 
 

Olycksstatistik 
Enligt statistikdatabasen STRADA har sju olyckor inträffat på 
Jungfrusundsvägen mellan 2010-01-01 och 2012-12-03. De sju 
olyckorna klassas som lindriga där fem av olyckorna är 
singelolyckor, en olycka är kollision mellan personbil och 
fotgängare och en olycka är kollision mellan personbil och 
moped. I kartbilden nedan illustreras i vilka punkter olyckorna 
skett.  
 
 
 
 
 
 

 

 
S – singelolycka, G – fotgängare, cykel, moped,  F – fotgängare 
Röd – Sjukhusrapport, Blå – Polisrapport 

 
Antal olyckor uppdelat på svårighet och år 
 
Svårighet 
 

Antal 
olyckor 

2010 2011 2012 

Dödsolyckor 
 

0 0 0 0 

Svåra olyckor 
 

0 0 0 0 

Lindriga 
olyckor 
 

7 4 2 1 

Antal olyckor: 7 4 2 1 
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Konflikttabell (visar olyckor mellan de två primära 
trafikelementen) 
 

 Singel Fotgänga
re 

Cykel Moped 

Fotgängare 2    

MC 1    

Personbil 1 1  1 

Lastbil 1    

 

 
Antal olyckor per platstyp  
 
Platstyp 
 
 

Antal olyckor 

Vägsträcka 
 

3 

Vägkorsning 
 

2 

Gång- och cykelbana 
 

0 

Gångbana/Trottoar 
 

2 

 
 
 
 

 
Statistiken från de tre senaste åren visar på att inga dödsolyckor 
eller svåra olyckor skett på Jungfrusundsvägen. Fem av de sju 
inrapporterade olyckorna har varit singelolyckor och två är 
olyckor mellan olika trafikslag. Utifrån olycksstatistiken är inte 
Jungfrusundsvägen att anses som trafikfarlig. Visionen är dock 
att inga olyckor ska ske på Jungfrusundsvägen.  
 

Befintlig gatusektion 
Den befintliga gatusektionen varierar i utformning utefter 
Jungfrusundsvägen. Fyra olika sektioner finns utefter vägen och 
skiljer sig markant från varandra. En komplett översyn av 
befintliga gatusektioner finns i bilaga 4.   
 

Befintliga övergångsställen 
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Övergångsställe 
 

Typ 

1 Ög med refug 
2 Ög 
3 Ög signalreglerat 
4 Ög 
5 Ög hastighetssäkrat 
6 Ög busslinga 
7 Ög busslinga 
8 Ög 
9 Ög 
10 Ög 
11 Ög 
12 Ög 
13 Ög 
14 Ög busslinga 
15 Ög refug 
 
 
Utefter Jungfrusundsvägen finns 15 övergångsställen. Av dessa 
korsar nio Jungfrusundsvägen och sex korsar angränsande vägar. 
Av de 15 övergångsställena är ett signalreglerat och ett är 
hastighetssäkrat samt två övergångsställen är utrustade med 
mittrefug. Resterande 11 övergångsställen är av enkel typ med 
målade vita sträck.  
 
 
 
 
 

 

Befintliga busshållplatser 
Det finns sex busshållplatser med sammanlagt 11 hållplatslägen 
med varierande standard på Jungfrusundsvägen. Nedan visas 
busshållplatsernas lägen. 
 

 

Befintliga busshållplatser på Jungfrusundsvägen 

 

1. Träkvista - Hållplatsen har ett hållplatsläge utefter 
Jungfrusundsvägen i östlig riktning och ett hållplatsläge utefter 
Ekerövägen. Hållplatsen håller relativt god standard och ingår i 
område för detaljplanen Träkvista torg. 
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2. Södra Kafévägen – Hållplatsen har ingen ficka vilket gör att 
vid hållplatsen stannar bussen upp trafiken. Detta kan leda till 
omkörning av stillastående buss i motsatt körriktning. 
Hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad. Hållplatsen kommer 
tas bort och ingå i ny hållplats vid Ekerövallen i samband med 
detaljplan för Ekerövallen.  
 
3. Sandviksvägen - Hållplatsläget på norra sidan håller relativt 
god standard och har hållplatsficka. Södra hållplatsläget håller 
låg standard. I detta läge finns ingen ficka samt en begränsad yta 
att vänta på. Det saknas gångbana på denna sida av 
Jungfrusundsvägen samt även ett övergångsställe. Hållplatsen är 
inte tillgänglighetsanpassad. Prioritet 1 att anlägga ny förbättrad 
busshållplats i och med detaljplanen för Ekerövallen.  
 
4. Lundhagen – Hållplatsen håller god standard. 
 
5. Hagen – Norra hållplatsläget håller relativt god standard, i 
detta läge finns hållplatsficka. Det södra läget saknar ficka samt 
att det är begränsad yta att vänta på för resenärer. Det saknas 
gångbana på denna sida av Jungfrusundsvägen, dock finns 
övergångsställe. Hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad. 
Hållplatsen ingår i detaljplan får Hagens backe.   
 
6. Skärvik – Hållplatsen har två lägen, ett utefter 
Jungfrusundsvägen i riktning mot Jungfrusund och ett i 
vändslingan. Hållplatsen håller relativt god standard men är inte 
tillgänglighetsanpassad. 
 
 

 

Belysning 
Befintlig belysning på Jungfrusundsvägen finns i form av 
gatubelysning från Träkvista torg till Skärvik. Det finns även en 
belysningspunkt i korsningen med Ledungsvägen. Förstärkt 
belysning finns på övergångsstället vid Träkvista skola för att  
öka trafiksäkerheten. Separat belysning för gång- och cykelvägen 
finns på sträckan mellan Södra Kafévägen och 
Hummelvretsvägen.   
 

Kommunens markinnehav 
En förutsättning för att kunna genomföra en förändring av 
Jungfrusundsvägen är att kommunen förfogar över den mark 
som behöver tas i anspråk. I dagsläget är markägofrågan 
komplicerad med många olika markägare. I kartbilden nedan 
redovisas vilken mark som i detaljplan anges vara gatumark (gul) 
samt vilken mark kommunen måste lösa in samt planändra.  
Den sträcka av Jungfrusundsvägen som är problematisk i fråga 
om mark är mellan Träkvista torg och Almhagsvägen.  
 
Markägofrågan ska lösas genom detaljplaneläggning av 
vägområdet kring Jungfrusundsvägen i den mån det är möjligt.  
Problem kan dock uppstå på sträckan mellan Kapellvägen och 
Södra Kafévägen där detaljplanen för Träkvista torg och 
Ekerövallen möts. Om inte dessa detaljplaner angränsar 
varandra kan ianspråktagande av vägområde försvåras.  
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Gul: Ej inlöst gatumark i detaljplan 
Grön: Kräver planändring samt inlösen av mark 

 

Buller 
Då Jungfrusundsvägen tillhör kommunens huvudvägnät är det 
av intresse att utreda vägtrafikbuller. Vid nybyggnation av 
bostäder eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur bör inte 
följande riktlinjer överskridas.  
 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

 
 

 

 
Det ska dock nämnas att detta är riktvärden och inte 
gränsvärden som inte får överskridas. Dessa riktvärden tas i 
beaktande i varje detaljplan som berörs kring 
Jungfrusundsvägen.  
 
Konsultföretaget Cowi har 2012 på uppdrag av Ekerö kommun 
tagit fram bullerberäkningar för Jungfrusundsvägen. Den 
framtagna bullerberäkningen är relaterad till 
bullerutbredningsberäkningar enligt den Nordiska 
beräkningsmodellen väg vägtrafikbuller. Anledningen till att man 
vanligtvis inte mäter buller utan beräknar buller är på grund av 
att det är kostsamt att göra mätningar i stor skala. Resultaten 
kan även få stora variationer beroende på väder, vind, väglag, 
trafikflöden eller mätperiod.  
 
Ekerö kommuns riktvärde för externt buller är satt till 60 dB(A), 
bostadsfastigheter som är exponerade för lägre nivåer antas ha 
en god inomhusmiljö förutsatt att de byggnadstekniska kraven 
uppfylls. Alla byggnader utefter Jungfrusundsvägen uppfyller 
kommunens riktvärde på 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
Samtliga fastigheter utmed Jungfrusundsvägen har utrymme för 
uteplats där riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå uppfylls.  
 
Med bakgrund av bullerberäkningen krävs inga åtgärder för att 
förebygga buller. I den hastighetsöversyn som tagits fram 
föreslås ny hastighet 40 km/h på Jungfrusundsvägen vilket 
sänker bullernivåerna, om än marginellt. Ökade trafikflöden 
påverkar de ekvivalenta ljudnivåerna nämnvärt. En ökning på 25 
procent ger 1 dB ändring i ljudnivån och 60 procents ökning ger 
2 dB ändring i ljudnivån.  
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Plank 
Plank som vetter ut mot vägen påverkar allt som oftast stads- och 
landskapsbilden. Smala gaturum med plank upplevs som slutna 
och otrygga. Plank mot vägar kan även påverka trafiksäkerheten 
om de inte placeras och utformas på rätt sätt. Vid korsningar och 
utfarter får häckar, staket eller plank inte vara högre än 0,8 
meter för att ge bilföraren fri sikt.  
 
Plank som skärmar av villatomter från vägar har blivit allt 
vanligare. Det ska poängteras att det krävs bygglov för plank ut 
mot en väg. De flesta plank byggs som insynsskydd eller för att 
minska buller från vägen. Vid utformning av plank i 
villabebyggelse ska planken utformas så att reflektionseffekter 
inte uppstår. Utefter Jungfrusundsvägen fanns under april 
månad 2014 sju stycken plank samt en bullervall, se bilaga 2. Alla 
planken är placerade på Jungfrusundsvägens södra sida och 
koncentrerade på sträckan mellan Träkvista torg och 
Ekerövallen.  
 
Utifrån den bullerberäkning som genomfördes under 2012 
konstateras att inga bullerplank krävs på Jungfrusundsvägen för 
att uppnå de riktvärden som finns. Det kan dock finnas andra 
skäl till att fastighetsägare vill sätta upp plank. Det kan handla 
om upplevda bullernivåer eller för att hindra insyn. Då plank är 
bygglovpliktigt bör byggnadsnämnden vara restriktiv i sin 
bedömning. Motivet till detta är att inga fastigheter innehar 
bullervärden över riktvärdena samt den negativa påverkan av 
stads- och landskapsbilden som plank innebär.  
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Pågående projekt 
______________________________________________________ 

Detaljplaner 
Detaljplan – Hagens backe 
Inom ramen för detaljplan Hagens backe ska korsningen med 
Jungfrusundsvägen göras mer trafiksäker. I detta arbete ingår 
busshållplatsen Hagens backe. Hållplatsen har i idéskissen 
samlats till ett läge öster om korsningen och avsmalningar på 
bägge sidor. Hållplatsläget föreslås även få avvikande beläggning 
för att få ned hastigheterna ytterligare.  

 
Ideskiss hållplats Hagens backe 

 

Detaljplan – Träkvista torg  
Detaljplanen innefattar Jungfrusundsvägen från korsningen 
Ekerövägen och österut. Detaljplanen bör omfatta 
Jungfrusundsvägen fram till Södra Kafévägen för att lösa 
markfrågan. I detaljplanen för Träkvista torg kommer även nya 
hållplatslägen för bussarna att anläggas. För vidare läsning om 
Träkvista torg se sidan 14.  
 
Detaljplan – Ekerövallen  
I detaljplan för Ekerövallen ingår Jungfrusundsvägen från 
korsningen med Södra Kafévägen och fram till korsningen 
Hummelvretsvägen. I detaljplanen föreslås att busshållplatserna 
Södra Kafévägen och Sandviksvägen slås ihop till ett och samma 
hållplatsläge. Busshållplatsens utformning styrs av kommande 
planarbete.  
 
Detaljplan – Skomakartorp 
I detaljplan för Skomakartorp ingår Jungfrusundsvägen sträckan 
Skärviksvägen till Ledungsvägen. Utefter denna sträcka kommer 
gång- och cykelbana att anläggas på den södra sidan av 
Jungfrusundsvägen. Mellan gång- och cykelvägen och 
bebyggelsen kommer en bullervall att anläggas. 
 
Det kommer även att anläggas en hastighetssäkrad gångpassage 
innan 90-graderskurvan. För att möjliggöra att bussar i 
linjetrafik kan trafikera farthindret blir passagen sju meter bred 
med 2,5 meter långa ramper på vardera sida. Skiss över 
gångpassagen ses i planillustrationen nedan.  
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Utdrag ur planillustration Skomakartorp 
 

Detaljplan – Jungfrusund 
Detaljplanen berör Jungfrusundsvägen då en förlängning av 
gång- och cykelvägen från Ledungsvägen till Jungfrusund blir 
aktuell då exploatering av Jungfrusunds sjöstad påbörjas. I  
planbeskrivningen anges att korsningen Jungfrusundsvägen – 
Bryggavägen ska utformas så att hastigheterna dämpas.  
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Vision 

______________________________________________________ 

Sektioner 
Visionen är att fyra olika sektioner ska finnas på 
Jungfrusundsvägen. De fyra sektionerna ska på ett 
självförklarande sätt reglera bilisters hastighet och 
uppmärksamhet gentemot oskyddade trafikanter. Sektionen vid 
Träkvista torg ska gestaltas med stor omsorg vad det gäller 
trafiksäkerheten. Den självförklarande sektionen ska medge en 
maximal hastighet på 35-40 km/h. Visionen för denna sektion är 
att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i något högre 
utsträckning ska premieras före framkomligheten. Sektionen 
mellan Träkvista torg och Ekerövallen behåller i stort sätt 
nuvarande sektion förutom att gångbana anläggs på norra sidan.  
 
Sektionen mellan Ekerövallen och Skärvik ska ha en 
självförklarande sektion som medger maximalt 40 km/h. Här ska 
även separerad gång- och cykelbana ingå samt trottoar. Vid väl 
utvalda platser ska gångpassager finnas för möjlighet till enkel 
passage över vägen. Denna sektion ska premiera 
framkomligheten men inte på bekostnad av trafiksäkerheten.  
 
Sektionen mellan Skärvik och Jungfrusund ska ha en separerad 
gång- och cykelbana samt en självförklarande vägbana som 
medger maximalt 60 km/h. I denna sektion kan med fördel 
framkomligheten ligga till grund för utformningen då inga 
konfliktpunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter 
planeras.  
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Sektion A – Träkvista torg 
 

 
Skiss: Föreslagen sektion Träkvista torg 

 

Sektion B – Träkvista torg - Ekerövallen 
 

 
Skiss: Föreslagen sektion Träkvista torg - Ekerövallen 
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Visionen för Träkvista torg är att skapa en vägsträcka som 
medger lägre hastighet än vad som är skyltat. Sträckan är cirka 
100 meter lång vilket gör att framkomlighetsanspråken för 
Jungfrusundsvägen på denna sträcka inte påverkas nämnvärt. 
En så smal körbana som möjligt är önskvärd på denna sträcka. 
Visionen föreslår en körbanebredd om cirka sex meter för att ge 
sträckan en självförklarande gestaltning som sänker 
hastigheterna utan att skylta för en lägre hastighet.  
 
Visionen är att inga hastighetsdämpande åtgärder ska krävas för 
att få en låg hastighet. I det fortsatta planarbetet ska det utredas 
om hela torget kan ses som en gångpassage eller om separata 
gångpassager krävs. Vid en självförklarande sektion med mycket 
låg hastighet kan hela torget anses vara trafiksäkert som passage.  
 
På den södra sidan av vägen föreslås en gång- och cykelväg 
anläggas som sedan fortsätter till Ekerövallen, där passage måste 
ske för vidare färd mot Skärvik. Gång- och cykelbanan bör ha en 
bredd på minst tre meter. På den norra sidan föreslås en 
gångbana anläggas om en bredd på minst två meter, även denna 
fortsätter till Ekerövallen, där vidare färd kan ske på den 
gemensamma gång- och cykelbanan alternativt passage vid 
trafikljuset för vidare färd på gångbanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sektion C – Ekerövallen – Skärvik 
 

 
Skiss: Föreslagen sektion Träkvista torg - Skärvik 
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En körbana på 6,5 meter ger en smal väg som ger sänkt hastighet 
som bättre stämmer överens med den föreslagna skyltade  
hastigheten, 40 km/h. En bredare körbana än 6,5 meter kan 
innebära högre hastigheter och behov av hastighetsdämpande 
åtgärder. Visionen är att inte behöva anlägga 
hastighetsdämpande åtgärder förutom där det är absolut 
nödvändigt.  
 
Enligt SL:s riktlinjer för utformning av gator, Ribuss08, krävs en 
körbanebredd på minst sju meter för att uppnå god standard. En 
körbana på minst 6,5 meter uppnår mindre god standard och 
kan i undantagsfall accepteras vid ombyggnad där befintliga 
förhållanden omöjliggör att god standard uppnås.  
 
För att uppnå Ekerö kommuns vision om en säkrare och mer 
attraktiv gata krävs en så smal körbana som möjligt. En för bred 
körbana inbjuder till höga hastigheter vilket ska undvikas i 
största möjliga mån på Jungfrusundsvägen. Vid en vägbredd på 
sju meter kan åtgärder vid passager och övergångsställen 
behövas vilket kan undvikas vid en smalare körbana utefter hela 
sträckan mellan Träkvista och Skärvik.  
 

Gång- och cykelbanan med en bredd på tre meter ska anläggas på 
enbart en sida av vägen, med så få passager som möjligt. 
Gångpassager bör placeras i närhet till busshållplatser i största 
möjliga utsträckning. GC-banan behålls på norra sidan av 
Jungfrusundsvägen mellan Ekerövallen och Skärvik för att sedan 
övergå till den södra sidan vid Skärvik. På den norra sidan finns i 
dagsläget avskiljd GC-bana vilket gör det naturligt att fortsätta på 
den norra sidan. Träkvista skola är även belägen på  
 

 
den norra sidan av Jungfrusundsvägen vilket är en viktig faktor 
för att placera GC-banan på denna sida. På motsatt sida där 
gång- och cykelbana finns ska även gångbana anläggas. Att ge 
oskyddade trafikanter möjlighet att ta sig till en säker 
korsningspunkt är viktigt i arbetet med trafiksäkerhet kring 
Jungfrusundsvägen.   
 
I Ekerö kommuns hastighetsplan anges att Jungfrusundsvägen 
till stora delar får ny hastighetsbegränsning 40 km/h. 
Hastighetsplanen har utgått från nuvarande vägutformning och 
standard för bilister och oskyddade trafikanter. Vid en för bred 
sektion finns risken att 40 km/h blir en för låg hastighet och att 
framkomligheten ges en för låg standard. Det är därför viktigt att 
Jungfrusundsvägens sektioner planeras utifrån 
hastighetsbegränsningen 40 km/h. Korsningspunkter med 
oskyddade trafikanter ska planeras utifrån en högsta möjliga 
hastighet på 30 km/h.  
 

 
Krockvåldskurvan 
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Vid eventuell kollision mellan motorfordon och oskyddad 
trafikant är risken för dödsfall betydligt lägre vid en hastighet av 
30 km/h än vid en hastighet av 40 km/h. Om övergångar 
hastighetssäkras till maximalt 30 km/h är risken för svåra 
olyckor betydligt lägre. Visionen är att ge vägen en 
självförklarande utformning för att skapa en så hög 
hastighetsefterlevnad som möjligt. 
 

Sektion D – Skärvik-Jungfrusund 
 

 
Skiss: Föreslagen sektion Skärvik – Jungfrusund 

 

Körbanan på denna sträcka bör ha en bredd på sju meter för att 
passa den föreslagna hastighetsbegränsningen 60 km/h. Utefter 
denna sträcka ska separat gång- och cykelbana anläggas på den 
södra sidan av Jungfrusundsvägen. Motivet till att gång- och 
cykelbanan anläggs på södra sidan är på grund av exploateringen 
av detaljplanen för Skomakartorp. I och med exploateringen 
kommer gång- och cykelbana att anläggas på den södra sidan 
vilken ska förlängas ner till Jungfrusund på samma sida.  
 
Vid övergången där gång- och cykelbanan går från norra till 
södra sidan bör extra omsorg läggas vid utformningen så att 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter tillgodoses. Gång- och 
cykelbanan från Skärvik till Jungfrusund bör utrustas med 
belysning för att öka tryggheten då den sträcker sig igenom ett 
skogsområde. På sträckan finns en passage för motionsspåret 
som bör märkas upp tydligare med hjälp av vägmärken samt 
eventuell belysning.   
 

Gångpassager och övergångsställen 
Sedan 1 maj 2000 råder väjningsplikt för fordonsförare vid 
övergångsställen. Innan den 1 maj 2000 var det få fordonsförare 
som stannande vid övergångsställen, sedan lagändringen är det 
fler som stannar. Omkring 50 % av fordonsförarna stannar för 
att släppa över gående men hälften stannar inte. Enligt flera 
studier är risken den dubbla att skadas i en trafikolycka om man 
korsar vägen vid ett övergångsställe än om man korsar vägen på 
andra platser där inget övergångsställe finns. Den falska 
säkerheten ett övergångsställe inger bör i kommunens 
trafikplanering undvikas i största möjliga mån.  
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Att ta bort övergångsställen till förmån för gångpassager kan 
vara svårt då medborgare förlitar sig starkt på övergångsställen. 
Då Jungfrusundsvägen under en lång tid varit en problemsträcka 
där höga hastigheter och osäkra övergångar för oskyddade 
trafikanter varit stor ska samspelet mellan trafiksäkerhet och  
framkomlighet iakttas extra noga. Framkomligheten får inte 
minskas till förmån för trafiksäkerheten och trafiksäkerheten får 
inte minska till förmån för framkomligheten.  
 
Gångpassagerna kommer att utformas med betongplattor som 
grund med en ram av gatsten. En smal mittremsa med gatsten 
kommer visuellt att dela av gångpassagen på mitten. Vid varje 
gångpassage ska fyra blå pollare finnas i vardera hörn på 
gångpassagen i linje med kantstenen.  
 

 
Skiss: Gångpassage  

 
För att uppnå bästa möjliga trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter samtidigt som en god framkomlighet ges för 
fordonstrafiken ska gångpassager anläggas. De flesta befintliga 
övergångsställen ska ersättas med gångpassage enligt skiss 
gångpassage. Det hastighetssäkrade övergångsstället vid  
 

 
Skiss: Trafiksäker övergång Skärvik 
 
I korsningen Jungfrusundsvägen – Skärviksvägen ska dock inte 
gångpassage anläggas utan en trafiksäker övergång enligt skiss 
ovan. På denna plats går gång- och cykelbanan från den norra 
sidan till den södra. Passagen kommer att användas av såväl 
cyklister som gångtrafikanter i hög grad. I denna korsningspunkt 
kommer även körbanan att vara bredare vilket gör det möjligt att 
anlägga gångpassager med mittrefug.  
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Belysning 
Målet för Jungfrusundsvägen är att belysning ska finnas på hela 
sträckan från Träkvista torg till Jungfrusund. Belysta gång- och 
cykelvägar ökar tryggheten hos de individer som använder G/C-
vägarna. Belysning minskar även risken för olyckor då goda 
siktmöjligheter skapas. Eventuella hinder kan med hjälp av 
belyst G/C-väg upptäckas i tid för att kunna väja.  
 
LED-ljus är den ljuskälla som ska användas för att få så bra ljus 
som möjligt och så lång livslängd som möjligt. För att ge både 
körbanan och gång- och cykelbanan en så bra belysning som 
möjligt ska varje belysningsstolpe utrustas med två ljuspunkter. 
Den ena ljuspunkten ska riktas mot gång- och cykelbanan och 
den andra ljuspunkten ska riktas mot körbanan.  
 
Vid gångpassager ska särskild omsorg iakttas vid val av 
belysning. Vid gångpassager som frekvent passeras av oskyddade 
trafikanter bör crosslight-belysning övervägas. Denna belysning 
är speciellt utformad för att lysa upp gångpassager och 
övergångsställen. Ljuspunkterna placeras på ömse sidor av vägen 
och förbättrar bilisters möjlighet att uppfatta oskyddade 
trafikanter i gatumiljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skiss: Placering av fundament 
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Exempelbild cross light-belysning  
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Finansiering 
För att nå visionen om en trafiksäkrare och vackrare gata krävs 
fyrsiska åtgärder och en samhällsekonomiskt hållbar 
finansiering. Åtgärderna på sträcka 1 finansieras inom projektet 
för Träkvista torg, gång- och cykelvägen mellan Skärvik och 
Jungfrusund finansieras inom projektet för Jungfrusunds 
sjöstad.  
 
Kostnaderna i detta dokument är schablonkostander som kan 
variera beroende på hur ledningar i marken går, hur avvattning 
ska ske samt pris på mark som måste lösas in. Dock ger 
schablonkostnaderna en fingervisning om kostnadsläget för att 
uppnå visionen.   
 
Den totala kostnaden för att uppnå visionen om 
Jungfrusundsvägen är cirka 5 miljoner kronor. I detta belopp är 
inte kommunens eventuella ekonomiska åtganaden i 
planprojekten medräknat.  
 
Schablonkostnader 
Nyanläggning friliggande gång- och cykelväg – 800 kr/kvm 
Nyanläggning gångbana ej friliggande – 1000 kr/kvm 
Breddning av körbana – 2000 kr/kvm 
Gross light-belysning – 100 000 kronor/par 
 
Sträcka 1 
Den första sträckan av Jungfrusundsvägen som går förbi 
Träkvista torg kommer att byggas om i samband med  

 
exploateringen av detaljplanen för torget. Den eventuella 
kostnaden som skulle belasta kommunen i projektet är inte 
möjlig att uppskatta i nuläget.  
 
Sträcka 2 
Sträcka två mellan Träkvista torg och Ekerövallen kräver ingen 
breddning av befintlig körbana då körbanebredden idag 
överensstämmer med visionen. För att uppnå visionen krävs 380 
meter ny gångbana på Jungfrusundsvägens norra sida. 
Kostnaden för anläggande av gångbanan är cirka 780 000 kronor 
exklusive eventuell markinlösen.  
 
På sträckan finns två övergångsställen som ska tas bort 
tillförmån för gångpassager. Kostnaden för att anlägga en 
gångpassage beräknas till cirka 280 000 kronor. De två 
gångpassagernas totala kostnad blir då cirka 560 000 kronor.  
 
Total schablonkostnad: cirka 1 340 000 kronor 
 
Sträcka 3 
På sträckan mellan Ekerövallen och Skärvik krävs en cirka 780 
meter ny gångbana på Jungfrusundsvägens södra sida mellan 
Ekerövallen och Träkvista skola samt från korsningen med 
Hagens backe till Skärvik. Kostnaden för anläggande av denna 
gångbana är cirka 1 560 000 kronor 
 
För att uppnå visionens mål om en säkrare trafikmiljö ska fyra av 
de sex övergångställena tas bort till förmån för gångpassager. Det  
 
befintliga obevakade övergångsstället vid Träkvista skola 
kompletteras med smal mittrefug samt vägkuddar. Beräknad  
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kostnad för anläggande av vägkuddar och mittrefug är cirka 
200 000 kronor. Övergångsstället vid Skärvik hastighetssäkras 
med upphöjning, pollare, mittrefug samt kompletterande 
belysning. Total kostnad för åtgärder är cirka 650 000 kronor.  
 
Total schablonkostnad: cirka 3 530 000 kronor  
 
Sträcka 4 
I visionen ska en separat gång- och cykelväg anläggas från 
Ledungsvägen till Bryggavägen. Denna finansieras inom 
projektet för Jungfrusunds färjeläge. Kommunens kostnader i 
samband med anläggningen redovisas inte i detta dokument. 
 
Övriga kostnader 
Visionen för Jungfrusundsvägen innebär inte bara att 
vägsektionerna anpassas till den önskade trafikmiljön. Det krävs 
även andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten och tryggheten 
för oskyddade trafikanter. Anläggning av cross light-belysning 
vid gångpassager uppgår till cirka 100 000 kronor per 
gångpassage. Denna form av belysning är inte aktuell för alla 
gångpassager men vid de två mest frekvent använda bör denna 
typ av belysning övervägas.   
 
Schablonkostnad: 200 000 kronor 

 
Total schablonkostnad: cirka 5 miljoner kronor 
 

Underlag 
• ”Trafiken i Ekerö kommun år 2030 – analys av 

utvecklingsscenarier, 2002-07-02” 
• ”Ekerövägen, förstudie Ekerövägen – attraktiv och säker 

huvudgata, 2006-04-26” 
• Utdrag ur baskarta. 
• Illustration ”Nya Träkvista torg”, 2011-11-01 
• Illustration av passage vid Hagens Backe, detaljplan 

Hagens backe. 
• Illustration av passage till detaljplan Skomakartorp 
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Bilagor 
______________________________________________________ 

 

Bilaga 1 – Principskisser 

 
Gångpassage 
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Trafiksäkert övergångsställe Skärvik 
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Bilaga 2 – Befintliga plank och bullervallar 
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Bilaga 3 – Pågående och kommande planprojekt 
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Bilaga 4 – Befintliga gatusektioner 
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