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Detta är en kortversion av en längre rapport som beskriver utredning och 

förslag på åtgärder i Invernesskorsningen. 

1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Invernesskorsningen där Invernessvägen, Mörbygårdsvägen är relativt högt 

trafikerad under högtrafiktid. Korsningen är viktig för kollektivtrafiken, cirka 

100 bussar, varav flera stombussar, passerar korsningen under högtrafik. 

Invernessvägen som passerar genom en kontorsbyggnad är en tillfart till 

Invernessområdet. Genom korsningen löper på den västra sidan längs 

Mörbygårdsvägen och rampen mot Stocksundsbron en cykelbana som ingår 

i ett regionalt cykelstråk. Sikten i korsningen mellan speciellt trafik på 

Invernessvägen och cyklande på cykelbanan är bristfällig vilket skapar oro 

och risk för olyckor. 

Breddbehovet för en gång- och cykelbana beror på vilken kapacitet som 

eftersträvas. På ett större stråk, som här, bör minimum vara att en gående 

och en rullstol kan mötas på gångbanan samt att två cyklande kan mötas på 

cykelbanan. För att klara det behöver gång- och cykelbanan längs muren i 

Invernesskorsningen vara minst 3,8 meter bred om inte gående och cyklister 

ska behöver inkräkta på den andra banan vid möte. Befintlig bredd är cirka 

3,2 meter. Tillsammans med att utrymmet för väntande vid övergångsstället 

är litet medför det att konflikter och olycksrisker mellan gående och cyklande 

uppstår. 

Genom Invernesskorsningen trafikerar flera busslinjer med totalt cirka 

hundra bussar i timmen under morgonen och eftermiddagen. I södergående 

riktning finns kollektivkörfält som upphör genom korsningen.  

Åtta personskadeolyckor har de senaste tio åren registrerats i eller i 

anslutning till Invernesskorsningen. En olycka medförde måttliga 

personskador och övriga lindriga skador. De flesta olyckorna (5 av 8) är 

relaterade till cyklister och fotgängare.  

De upplevda problemen med bristfällig sikt bekräftas av en siktanalys. Sikten 

i korsningen har jämförts både med VGU1 och Göteborgs stads riktlinjer, 

men inga av dessa uppfylls.  

De problem och risker som har identifierats med hjälp av analyser och dialog 

med allmänheten har sammanfattats i Figur 1. 

Parallellt med gång- och cykelbanan löper en kontorsfastighet (Stockhem 11) 

vars källarplan (garage), till skillnad från ovanliggande våningsplan, ligger 

direkt i fastighetsgräns och närmast korsningen även högre än omgivande 

marknivå. Stödmuren och planteringarna mellan fastigheten och gång- och 

cykelbanan ligger på kommunens mark. 

 
1 Vägar och Gators Utformning. Styrande för Trafikverket, rekommendation 
för kommuner 
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Figur 1 Sammanfattning av problem som har identifierats på platsen 

2 MEDBORGARDIALOG  

I samband med trafikutredningen har en medborgardialog genomförts med 

hjälp av en interaktiv karta. Totalt inkom 130 synpunkter.  

 

Figur 2 Bilden visar dialogens geografiska avgränsning.  

Trafikupplevelsen i korsningen kan kort sammanfattas med att korsningen 

upplevs som osäker ur trafiksynpunkt bland annat på grund av otydlig 

skyltning och målning samt att trafikanter inte förstår eller följer trafikreglerna 

på denna plats. Detta skapar en osäkerhet bland trafikanterna och leder till 

”chansningar” och ökad stress.  
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Det höga trycket av cyklister gör att det inte finns tillräckligt med utrymme för 

cyklister och gående. En del cyklister har hög fart och kan upplevas som en 

trafikfara av både gående och bilförare. Korsningen upplevs som en osäker 

skolväg.  

Flera har lämnat förslag på åtgärder, en del liknar de alternativ som 

redovisas i avsnitt 3. Exempel på andra åtgärdsförslag som har lämnats av 

allmänheten: 

• Cykelbro över korsningen 

• Direkt anslutning från bussterminalen till E18 

• Att alla bussar ska bort från korsningen 

• Cirkulationsplats 

• Speglar 

• Hastighetsdämpande åtgärder (för bilar och cyklister) 

• Fler körfält på Stockholmsvägen under E18 

• Gångbana på den östra sidan av Mörbygårdsvägen 

Förslagen har utretts översiktligt. Gångbana längs Mörbygårdsvägen 

bedöms genomförbart. För att kunna avgöra om det skulle vara möjligt att 

ansluta bussterminalen direkt till E18 vid bussterminalen krävs ytterligare 

utredningar. Övriga förslag bedöms antingen inte vara genomförbara eller 

sakna potential för att förbättra de identifierade problemen. 

3 ALTERNATIV TILL DAGENS 
UTFORMNING 

3.1 BREDDNING AV GÅNG- OCH CYKELBANA, 
ALTERNATIV 1 

För att ge bättre utrymme för gående och cyklister föreslås att stödmuren 

rivs, att gång- och cykelbanan breddas till fastighetsgränsen samt att 

grönremsan mellan cykelbanan och kantstenen hårdgörs. Det signal-

reglerade övergångsstället på Mörbygårdvägen och befintlig körbanekant 

behålls i stort sett som det är idag. Förslaget innebär att det blir mer utrymme 

för gående och cyklister samt att sikten förbättras, se Figur 3. 
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Figur 3 Alternativ 1 skiss (källa: WSP) 

Åtgärdens påverkan på de identifierade problemen (Figur 1) sammanfattas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 1 Sammanställning av förslagets möjlighet att lösa identifierade problem, grönt innebär att 
förslaget har stor påverkan, gult att det delvis påverkar problemet och rött att det inte 
påverkar/löser problemet 

Problem Påverkan  

1 Konflikt mellan gående och cyklister   

2 Smala gång- och cykelbanor   

3 Dålig sikt och hög hastighet cyklister   

4 Cyklister från höger = ökad risk   

5 Fotgängare går rakt över korsningen   

6 Halka?  - 

7 Dagvatten från E 18  - 

8 Bristande förståelse/kunskap för trafikreglerna på platsen (bilförare)   

9 Otydlig plats   

10 Cyklister har hög hastighet nerför för att inte tappa hastighet uppåt   

11 Upplevs som osäker skolväg – alternativ önskas   

12 Brister i belysningen   

13 Lågpunkt (dagvatten)  - 

14 Ingen rening av dagvattnet  - 
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3.2 SIGNALREGLERING AV KORSNINGEN, 
ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 innehåller samma åtgärder som alternativ 1 dessutom 

signalregleras hela korsningen och övergångsställe flyttas närmare 

korsningen, se Figur 54.  

 

 

Figur 4 Skiss visande ungefärligt utseende med breddad gång- och cykelbana, flyttat 
övergångsställe över Mörbygårdsvägen samt signalreglering av hela korsningen 
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Figur 5 Alternativ 2 skiss (källa: WSP) 

Åtgärdens påverkan på de identifierade problemen (Figur 1) sammanfattas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 2 Sammanställning av förslagets möjlighet att lösa identifierade problem, grönt innebär att 
förslaget har stor påverkan, gult att det delvis påverkar problemet och rött att det inte 
påverkar/löser problemet 

Problem Påverkan  

1 Konflikt mellan gående och cyklister   

2 Smala gång- och cykelbanor   

3 Dålig sikt och hög hastighet cyklister   

4 Cyklister från höger = ökad risk   

5 Fotgängare går rakt över korsningen   

6 Halka?  - 

7 Dagvatten från E 18  - 

8 Bristande förståelse/kunskap för trafikreglerna på platsen 

(bilförare) 

  

9 Otydlig plats   

10 Cyklister har hög hastighet nerför för att inte tappa 

hastighet uppåt 

  

11 Upplevs som osäker skolväg – alternativ önskas   

12 Brister i belysningen   

13 Lågpunkt (dagvatten)  - 

14 Ingen rening av dagvattnet  - 
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3.3 FÖRBÄTTRAD BELYSNING 

Oavsett vilket alternativ som väljs så bör det kombineras med förbättrad 

belysning.  

Två nya belysningsstolpar föreslås därför på den östra sidan av korsningen, 

se Figur 6. Exakt placering och höjd på stolparna samt bestyckning och 

ljusfördelning av armatur beslutas vid detaljprojektering.  

    

Figur 6 Belysningsstolparnas placering samt exempel på skugga från cyklist 

Cykelbanan kan ev. kompletteras med spotlights för att ge en varnande 

slagskugga ut i korsningen av annalkande cyklister, detta är främst aktuellt 

om korsningen inte signalregleras. 

4 SAMRÅD 

Samråd har skett med Trafikförvaltningen, Trafikverket, representanter för 

Arriva, representanter för Stockhem 11 samt kommunens enheter för avfall 

och VA. Samtliga är positiva till/förordar åtgärder enligt Alternativ 2. 

Trafikverket önskar att framkomligheten för cyklister inte försämras mer än 

nödvändigt. Framkomligheten på E18 får inte försämras. VA-enheten på 

kommunen har svarat att returvatten från fjärrvärme kan användas för att 

värma upp cykelbanorna i backarna. 

5 KONSEKVENSBESKRIVNING 

5.1 GÅNG- OCH CYKLETRAFIK 

Båda alternativen ger förbättrad säkerhet då konflikterna mellan gående och 

cyklande minskas eftersom både gångbanan och cykelbanan breddas, 

dessutom blir det mer utrymme vid övergångsstället. Alternativ 2 förbättrar 

även säkerheten i korsningen med Invernessvägen, framförallt för 

oskyddade trafikanter. 

Framkomligheten för de cyklister och fotgängare över Invernessvägen som 

anländer vid röd signal försämras något men för cyklister som anländer vid 

grönt kan framkomligheten förbättras något eftersom de inte behöver sakta 

in lika mycket som idag. De som går eller cyklar mellan Inverness och 

Stocksund får kortare väg i Alternativ 2 eftersom övergångsstället flyttas. 

5.2 KAPACITET I BILVÄGNÄTET 

För att utvärdera effekten av en trafiksignal i Invernesskorsningen har 

kapacitetsberäkningar gjorts av både Invernesskorsningen och korsningen 
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där avfartsrampen från E18 Norr ansluter. Eftersom det är mycket kort 

avstånd mellan de två korsningarna, ca 40 meter, är det viktigt att säkerställa 

att köer från Invernesskorsningen inte växer bakåt in i denna och påverkar 

framkomligheten i avfarten från E18. 

Resultaten från beräkningarna visar att det blir längst köer vid den östra 

tillfarten i Invernesskorsningen under förmiddagen. Med föreslagen 

signalreglering fårmedelkön på förmiddagen plats mellan korsningarna, dock 

är 90-percentilen för köerna längre än avståndet mellan korsningarna. Detta 

innebär att det fortfarande finns vissa problem med att köer stundtals växer 

bakåt in i korsningen bredvid. 

Under förmiddagens maxtimme, då köerna från Invernesskorsningen 

stundtals kan växa in korsningen med avfartsrampen blir det längre köer på 

rampen än på eftermiddagen. Medelkön motsvarar cirka en tredjedel av 

rampens längd men den kan växa till nästan hela rampens längd. För att 

motverka att köerna växer upp mot E18 föreslås att en ködetektor placeras i 

rampen så att det vid behov kan ges prioritet för den västra tillfarten i 

Invernesskorsningen. Även med dagens situation bildas det dock köer längs 

hela rampen. 

Bussarna får i genomsnitt cirka 30 sekunders kortare restid söderut på 

morgonen medan bussar i riktning norrut får cirka 10 sekunders fördröjning 

jämfört med idag. På eftermiddagen ökar fördröjningen med 3 -10 sekunder 

jämfört med dagens utformning.  

Utöver teoretiska skillnader i framkomligheten så medför en signalreglering 

en tydligare och mer förutsägbar trafiksituation som bedöms minska 

stressen. En signalreglering förebygger incidenter vilket också påverkar 

framkomligheten positivt. 

6 KOSTNADSUPPSKATTNING 

Kostnadsuppskattningarna är gjorda i ett mycket tidigt skede med endast 

skisser som underlag. De skall därför hanteras med försiktighet och mer ses 

som indikationer på storleksordning och för att jämföra de båda alternativen. 

Budget för Alternativ 1 har uppskattats till cirka 2,2 miljoner kronor inklusive 

entreprenadkostnad och byggherrekostnader. Budgeten för Alternativ 2 som 

dels omfattar åtgärderna i Alternativ 1, dels en fullständig signalreglering av 

korsningen har uppskattats till cirka 6,1 miljoner kronor. Av dessa utgör cirka 

350 respektive 975 tusen kronor projektering. Skillnaden i kostnad beror 

förutom på själva signalanläggningen på mer omfattande rivning (befintligt 

övergångsställe), förändring av korsningen (nytt övergångsställe) samt mer 

kostnader för tillfälliga åtgärder för trafiken under byggtiden.  

För att kunna göra en noggrannare kostnadsberäkning behöver en 

noggrannare projektering göras. Åtgärder för ev förbättrad 

dagvattenhantering eller uppvärmning av gång- och cykelbanan ingår inte i 

kostnadsbedömningarna. Kostnader för åtgärder på fastigheten Stockhem 

ingår inte heller i kostnadsuppskattningen eftersom omfattningen av 

åtgärderna inte går att fastställa utan att grundmuren friläggs.   
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Kommunen föreslås arbeta vidare med Alternativ 2, signalreglering av hela 

korsningen. En simulering av trafiken bör göras för att utreda behovet av en 

detektor i avfartsrampen från E18. En simulering ger en bättre uppfattning 

om de kösituationer som kan uppstå, och vid behov åtgärdas, än en 

beräkning.   

Utöver detta rekommenderas: 

• Åtgärder på kort sikt 

— Överväg att förlänga gångbanan på den östra sidan av 

Mörbygårdsvägen 

— Utred förutsättningarna för att värma upp gång- och cykelbanan med 

returvatten från fjärrvärmen 

• Åtgärder på lång sikt 

— Utred (översiktligt) om en ramp till E18 söder om bussterminalen är 

möjligt 
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