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Förord 

I samband med utbyggnaden av en ringled runt Umeå ska de tidigare europavä-

garna genom staden omvandlas till attraktiva stadsgator. Denna utredning foku-

serar på väg 503 från Tegsrondellen i söder till Ersbodarondellen i norr. Utred-

ningen påbörjades i början av 2019 och slutfördes under hösten samma år.  

Medverkande konsulter i utredningsarbetet har varit Stina Hörtin, Lovisa Inde-

betou, Sara Malm, Astrid Michielsen, Erik Sjaunja, Thaddäus Tiedje, Jonna Mil-

ton, George Touma, Leif Linse och Malin Gibrand. 
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Sammanfattning 

I Umeå kommun pågår en planering för att omvandla befintliga väg 503 från en 

väg med motorvägskaraktär till en stadsgata. Denna utveckling möjliggörs av att 

ringleden runt Umeå tätort färdigställs. Målet är att skapa bättre luftkvalitet i 

centrum och möjliggöra stadsutveckling. 

Syftet med denna trafikutredning är att visa hur väg 503 kan omvandlas till en 

stadsgata så att de hållbara transportslagen ges en ökad konkurrenskraft gentemot 

biltrafiken genom att biltrafikens framkomlighet underordnas de hållbara trans-

portslagen. Målet för Umeå är att minst 65 % av alla resor ska ske med de håll-

bara färdsätten. En utgångspunkt för utredningen är den inriktning som ges av 

stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden. Utredningen omfattar att ta 

fram en övergripande trafiklösning och beskriva konsekvenserna av den. Störst 

fokus ligger på den centrala delen av väg 503, från Tegs centrum till Hagaron-

dellen. 

Flera olika gatusektioner har prövats och i utredningen har slutligen två alternativ 

studerats närmare. Den principiellt största skillnaden är placeringen av busskör-

fält samt ytor för cykel. I alternativ 1 är busskörfälten sidoförlagda på vägens 

östra sida och det finns dubbelriktade cykelbanor på vägens båda sidor. I alter-

nativ 2 är busskörfälten mittförlagda och det finns endast en cykelbana på vägens 

västra sida.  

I utredningen har trafiken analyserats ur ett 2030-perspektiv där hänsyn tagits till 

den planerade nya bebyggelsen i kommunen. Denna tillväxt leder till ökad trafik 

som stärker motiven för att öka andelen som reser hållbart, eftersom hög kapa-

citet är utmärkande för trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik. 

För Västra Esplanaden har mer detaljerade trafiksimuleringar genomförts med 

syfte att testa olika trafiklösningar, bedöma kapaciteten i systemet och överflytt-

ningseffekter. Analysen visar att kapaciteten för motorfordonstrafik i stråket 

minskar som en följd av att mer utrymme ges till hållbara trafikslag. I ett scenario 

där trafiken utvecklas enligt kommunens mål om 65% hållbart resande bedöms 

trafiklösningen ändå vara robust med mittförlagd busstrafik. För att utnyttja tra-

fiksystemet effektivt är det viktigt att styra trafik till Västra Länken. Den plane-

rade utformningen av anslutningarna bör därför ses över.  

I alternativet med mittförlagd busstrafik bedöms kapaciteten för biltrafik på 

Västra Esplanaden vara ca 600–700 fordon per timme och riktning (motsvarande 

cirka 4000–4600 fordon omräknat till årsdygnstrafik). Med  sidoförlagd busstra-

fik blir kapaciteten något lägre. Minskningen av motorfordonstrafik har positiva 

effekter på luftkvaliteten i centrala Umeå, där miljökvalitetsnormerna för kväve-

dioxid idag överskrids.  
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Med de lösningsförslag som föreslås för väg 503 i denna utredning kommer res-

tiderna och konkurrenskraften för gång, cykel och kollektivtrafik att förbättras. 

För biltrafiken innebär den minskade kapaciteten en viss fördröjning, framförallt 

under högtrafik. 

De båda broarna Tegsbron och Järnvägsviadukten föreslås breddas i syfte att 

skapa tillräckliga utrymmen för gång, cykel och buss. I linje med inriktningen i 

stadsutvecklingsprogrammet föreslås också att de planskilda korsningar som 

finns i stråket byggs om till plankorsningar, och ramperna vid Järnvägsviadukten 

föreslås byggas om till T-korsningar för att därigenom möjliggöra en mer stads-

mässig utformning och kvartersstruktur. 

När det gäller parkeringshus Ymer i centrala Umeå och mobilitetsanläggning vid 

korsningen mellan Tegsvägen och väg 503 föreslås i båda fallen en studie för att 

se över om det går att hitta lämpligare lokaliseringar.  

För parkeringshuset Ymer går det endast att skapa in- och utfartslösningar med 

begränsad tillgänglighet för bil i sektion enligt alternativ 2. Samtidigt innebär ett 

parkeringsgarage för bilar vid denna plats en ej önskvärd ökad trafikalstring med 

hänsyn till överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. 

För mobilitetsanläggningen bör ett läge i anslutning till Tegs centrum i första 

hand studeras, medan utpekat läge vid Tegsvägen kan fungera bättre på längre 

sikt i samband med utveckling av ny bebyggelse och service. 

Frisk luft är en förutsättning för stadsutveckling längs Västra Esplanaden. Det 

innebär att motorfordonstrafiken längs stråket minst behöver halveras och att må-

let om 65 % hållbart resande behöver uppnås.  

Kapaciteten i trafiksystemet är en styrande faktor för efterfrågan på bilresor i 

stråket och gatan bör därför inte dimensioneras för mer biltrafik än vad männi-

skan och miljön tål. Istället bör gatan utformas med goda förutsättningar för de 

kapacitetsstarka trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik. På så vis kan gatans 

transportkapacitet ökas utan att äventyra den friska luften eller möjligheten för 

stadsutveckling. Den sammantagna bedömningen är att en sektion enligt alterna-

tiv 1, med sidoförlagda busskörfält och cykelbanor på vägens båda sidor, ger bäst 

förutsättningar för att uppnå ett hållbart resande.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Före detta E4:an, nuvarande väg 503, som går genom centrala Umeå i nord-syd-

lig riktning, ska förvärvats av kommunen i samband med att en ringled byggs. I 

översiktsplanen för Umeå kommun beslutades att väg 503 ska omvandlas till en 

stadsgata, och att komplettering med ny bebyggelse ska ske på den mark som då 

blir tillgänglig.  

 

Figur 1-1 Karta över den planerade Västra länken (E12) och nuvarande väg 503. 

I stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden vidareutvecklas och konkreti-

seras planerna. Utvecklingen av området har två huvudmål: 

 Bättre luftkvalitet i centrum 

 Bygga mera stad 

1.2 Syfte med utredningen 

Trafikutredningen för väg 503 syftar till att visa hur väg 503 kan omvandlas till 

en stadsgata så att de hållbara transportslagen ges en ökad konkurrenskraft 
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gentemot biltrafiken genom att biltrafikens framkomlighet underordnas de håll-

bara transportslagen. Målet för Umeå är att minst 65 % av alla resor ska ske med 

de hållbara färdsätten. 

1.3 Omfattning 

Områdets trafiksystem ska följa Översiktsplan Umeå samt Stadsutvecklingspro-

grammet Innanför ringleden.  

Trafikutredningen omfattar särskilt följande analyser: 

 Alternativa vägsektioner med mått 

 Cykelväg längs väg 503 – på båda sidor vägen? 

 Placering av kollektivtrafikkörfält och hållplatser 

 Korsningspunkternas kapacitet och utformning 

 Vilken trafikmängd klarar gatan sett till kapacitet och luftkvalitet (kväve-

dioxid)?  

 De hållbara färdsättens konkurrenskraft (med restidskvoter) 

 Kostnadsberäkning 

 Parkeringshus i kv. Ymer 

 Mobilitetsanläggning på Teg 

Trafikutredningen ska omfatta hela väg 503 innanför ringen, mellan Tegsrondel-

len och Ersbodarondellen.  

 

Figur 1-2 Trafikutredningens geografiska avgränsning 
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1.4 Genomförande 

Trafikutredningen har genomförts i nära samarbete med Umeå kommun. Utred-

ningen inleddes med ett platsbesök och en inledande analys av förutsättningarna.  

Arbetet har bedrivits målstyrt och utgått från stadens mål om bättre luftkvalitet i 

centrum, att bygga mera stad och uppnå 65 % hållbara resor.   

Utifrån flera alternativa sektioner har två huvudalternativ för vägens utformning 

tagits fram – styrande har varit om busstrafiken ska placeras sido- eller mittför-

lagt. 

Störst fokus har legat på den centrala sträckan längs Västra Esplanaden. För 

denna del har trafiksimuleringar (programmet Vissim) genomförts liksom beräk-

ningar av luftkvalitet (kvävedioxid, programmet Simair). 

Slutligen har konsekvenserna av lösningarna beskrivits. 

1.5 Läsanvisning 

Denna huvudrapport sammanfattar trafikutredningens resultat. Mer detaljerad in-

formation finns i ett antal underlags-PM, som dock ska läsas tillsammans med 

huvudrapporten:  

 PM Trafikanalys 

 PM Sektioner 

 PM Luft 

 PM Parkeringshus kv. Ymer 

 PM Kostnadsbedömning 
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2. Förutsättningar 

I detta kapitel redovisas ett antal förutsättningar och antaganden som legat till 

grund för trafikutredningen. 

2.1 Mål och strategier för trafikens utveckling i Umeå 

En utpekad kommunövergripande målsättning är att till år 2022 nå 65 % hållbara 

resor av de boende i kommunen, vilket ska ske med cykel, till fots eller med 

kollektivtrafik.1  

Vid byggandet av staden och utveckling av stadens olika platser har Umeå kom-

mun strategier för hållbar tillväxt. De är strategiska överväganden som anger 

vägen för att uppnå byggandet av en hållbar stad och kommun, socialt, ekolo-

giskt, kulturellt och ekonomiskt.2 

 Femkilometersstaden – den täta sta-

den. Tillväxten i Umeå ska i största 

möjliga mån samlas inom fem kilome-

ter från stadskärnan eller universitets-

området för att gynna gång och cykel-

trafik samt för att minska transportbe-

hovet.3 

 Mer stad – komplettering och vitali-

serande kraft. Nya stadsdelar ska 

skapas intill gamla för att skapa tätbe-

byggda blandkvarter och samman-

hängande stadslandskap.4 

 Skapa hög täthet i nya stadsdelar. På så vis skapas bättre underlag för 

service och ett utvecklat stadsliv 

 Tillväxt i kollektivtrafikstråk och omvandling av trafikleder. Ny tät 

bebyggelse planeras längs stråk som gynnar kollektivtrafiken så att fler 

kan få högre turtäthet.5 

 Satsa på offentliga rum och parker. De offentliga rummen ska vara at-

traktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekre-

ation och grönska. 

 Alla ska med.  Utgå från barn, ungdomar och personer med funktions-

nedsättning vid byggandet av staden – det leder till en stad för alla! 

 
1  Lokala miljömål Umeå kommun 2008 
2 Översiktsplan Umeå kommun (2018) 
3 Planering för 200 000 invånare – Hur ska Umeå utvecklas i framtiden? http://www.umea.se/down-
load/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf 
4 Planering för 200 000 invånare – Hur ska Umeå utvecklas i framtiden? http://www.umea.se/down-
load/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf 
5 Planering för 200 000 invånare – Hur ska Umeå utvecklas i framtiden? http://www.umea.se/down-
load/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf  

http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
http://www.umea.se/download/18.447b1fec12ad981c09b800013145/1361888108728/Planering+för+Umeå.pdf
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Figur 2-1  Illustration till vänster: Med ringleden på plats omvandlas trafikleder och kringytor i staden till 
stadsgator och nya stadskvarter. Illustration till höger: Det är prioriterat att stötta stomlinjer för 
kollektivtrafik med ny bebyggelse för att få många nära bussen och skapa en attraktiv kollek-
tivtrafik med hög turtäthet. Källa Översiktsplan Umeå kommun (2018) 

2.2 Transportsystemet idag 

Trafik är rörelser till fots eller med hjälp av olika transportmedel. Alla förflytt-

ningar kräver utrymme för ett transportsystem. Umeå står inför ett paradigm-

skifte mot hållbara förflyttningar vilket innebär en målmedveten utveckling och 

omställning av transportsystemet där stadens ytor kan användas effektivare ge-

nom mindre ytkrävande transportmedel som samlar fler människor. 

2.3 Resmönster – nuläge 

För att nå kommunens mål om 65% hållbart resande krävs en förändring av da-

gens resmönster. Andelen resor som sker med buss, cykel och till fots måste öka. 

Drygt 50 procent av alla resor i tätorten idag sker med ett hållbart färdmedel och 

resterande med bil. För boende utanför tätorten sker cirka 80 procent av resorna 

med bil.   

 

Figur 2-2  Färdmedelsfördelning för boende i tätort under vardag (RVU 2014) 
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Gångnät 

Den totala vägsträckan som utredningen omfattar är drygt 5 km, vilket av de 

flesta uppfattas som en för lång sträcka att förflytta sig till fots (gångresorna 

minskar för distanser som är över 2 km). Fotgängare kommer alltså med stor 

sannolikhet att gå längs någon del av sträckan. De flesta fotresorna kommer för-

modligen att ske längs sträckans centrala delar.  

Ytor för fotgängare på eller i nära anslutning till väg 503 finns idag från Tegs 

centrum i söder till Ersbodarondellen i norr. Norr om Hagarondellen finns gång-

yta på västra sidan i form av en friliggande gång- och cykelbana. Beläggnings-

materialen är antingen asfalt eller betongplattor. Korsningen med Kungsgatan 

utgör det viktigaste korsande gångstråket på sträckan. Gångtrafikräkningar för 

sträckan saknas. 

 

Figur 2-3 Kungsgatans korsning med Västra Esplanaden är signalreglerad och försedd med ledstråk.  

På Järnvägsviadukten finns endast en gångbana på östra sidan. Flera av gångy-

torna är smala och ojämna, bland annat på Västra Esplanaden. Trafikmängderna, 

hastigheterna och bullernivån bidrar till att gatumiljön kan upplevas som oattrak-

tiv att vistas i. I dagsläget finns få målpunkter längs med sträckan. Endast på 

södra delen av Västra Esplanaden finns lokaler i bottenvåningarna som vänder 

sig till allmänheten, vilket också innebär att det saknas ”ögon på gatan”, något 

som kan leda till att miljön upplevs som otrygg. 
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Figur 2-4 Västra Esplanaden i södergående riktning strax söder om Ridvägen.  

 

Figur 2-5 Bristande utrymme för gångbana i korsningen med Skolgatan. 

Cykelnät 

I Umeå finns sammanhängande cykelinfrastruktur längs Brogatan, Gamla bron 

och Bryggargatan väster om väg 503. På östra sidan finns ett cykelstråk från 

Sandbacka och Haga som i centrum går via Östra Kyrkogatan och Kyrkbron, och 

sedan fortsätter åt sydöst via Öst-Teg, se Figur 2-6. 
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Figur 2-6 Karta över befintligt huvudnät för cykel i centrala Umeå. Källa: Umeå kommun 

I dagsläget finns cykelinfrastruktur norr om järnvägen på den studerade sträckan 

av väg 503, i form av en friliggande gång- och cykelbana väster om vägen som 

leder från cykelbron Knorren till Ersboda. Tre korsningar i plan och fyra plan-

skilda korsningar med cykelstråk finns längs sträckan. På Västra Esplanaden 

finns en större plankorsning (Kungsgatan) och en planskild korsning (Nygatan).  

 

Figur 2-7 Gamla bron väster om Tegsbron är den närmaste förbindelsen över älven som är öppen för 
cyklister.  

Det saknas idag ett gent och sammanhängande cykelstråk längs Västra Esplana-

den som sammanbinder Teg och Ersboda med den centrala staden. Potentialen 

för cykeltrafik, om ett nytt cykelstråk skulle tillskapas längs väg 503, beskrivs 
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som stor i kommunens cykeltrafikprogram. Utan utbyggd cykelkapacitet över 

älven finns risk för kapacitetsbrist om målen om hållbart resande ska uppnås.6 

 

Figur 2-8 Stråk där antalet cyklister kommer att öka mest i framtiden. Källa: Cykeltrafikprogram för 
Umeå, 2018 

 

Figur 2-9 Smala gångbanor över Tegsbron. 

 
6 Cykeltrafikprogram för Umeå, 2018 
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Kollektivtrafik 

Längs Väg 503 finns idag både stadsbussar och regionbussar. Söder om Skolga-

tan går endast regionbussar. Idag delar busstrafiken utrymme med biltrafiken vil-

ket innebär att framkomligheten begränsas under högtrafik. Hållplatserna längs 

stråket är enkla och erbjuder ingen attraktiv miljö för väntande resenärer. Till-

gänglighetsanpassning saknas vilket påverkar användbarheten för resenärer med 

funktionsnedsättning. Det saknas även utrymme för väntande resenärer då håll-

platserna tar gångbanan i anspråk.  

På sikt finns en inriktning i kommunen om att regionbussarna ska koncentreras 

till Umeå C och Umeå Östra. På Västra Esplanaden planeras busstrafiken bli tät 

och många bussar har Vasaplan som målpunkt. I korsningen (alla riktningar) 

Skolgatan kommer cirka 46 bussar passera per riktning, det betyder cirka 90 rö-

relser under maxtimmen. På delen norr om Skolgatan bedöms det handla om 

cirka 25 stadsbussar per riktning under maxtimmen, därutöver tillkommer cirka 

5 regionbussar. Följande figur visar hur många bussar som antas trafikera Västra 

Esplanaden kring år 2030. 

 

Figur 2-10 Antagen trafikering av Västra Esplanaden år 2030.  

Det pågår ett arbete med elektrifiering av stadsbusstrafiken. Detta har betydelse 

för den framtida luftkvaliteten längs väg 503. Till år 2020 antas följande antal 

elbussar i Umeå. 

Tabell 2-1 Elbussar i Umeå år 2020.  

Linjenummer idag  Linje i framtida linjenät Antal elbussar i framtiden 

1 Röd stomlinje 12 

8 Grön stomlinje  13 

9 Gul stomlinje 7 

80 Flygbuss  2 
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Figur 2-11 Tillfällig hållplats längs Skolgatan, med brister i utformning och anslutande gångbana. 

Planeringen av ett utvecklat stomlinjenät för att möjliggöra en fördubblad kol-

lektivtrafikandel kommer ställa ännu högre krav på en stark prioritering av kol-

lektivtrafiken med god framkomlighet. Den höga planerade turtätheten kommer 

ställa särskilt stora krav på korsningsutformning och prioritet i trafiksignaler, 

men även tillräckliga utrymmen för hållplatser med goda bytesmöjligheter.  

 

Figur 2-12  Vasaplan, bytespunkt för stadstrafiken och viktigt nav i ett utvecklat stomlinjenät. 
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Biltrafik 

Väg 503 är idag tvåfilig på större delen av sträckan. På de yttre delarna har vägen 

motorvägskaraktär. Västra Esplanaden har i medel cirka 10 5007 (12 500 fordon 

som maximalt värde) fordon per dygn (ÅDT, årsdygnstrafik) i vardera rikt-

ningen, där andel tung trafik motsvarar cirka 7 procent. Mätningar år 2017 visade 

att det var cirka 1 3008 fordon i vardera riktningen under maxtimmen på Tegs-

bron. Mätningar i augusti 2019 visade mellan 1 050 till 1 1009 fordon längs 

Västra Esplanaden per riktning under maxtimmen.  

När ringleden färdigställs genom utbyggnaden av Västra länken övergår väg 503 

till kommunen från Trafikverket. Nedan visas ett antagande om hur stor andel 

resor från olika områden som har destination centrum eller reser genom centrum. 

En del av dessa genomgående resor antas försvinna i och med att Västra Länken 

öppnas.  

Tabell 2-2 Andel resor till centrala stan samt genomresor från olika områden i tätorten, för tätortsområ-
den enligt RVU.  

Område Till centrala stan Genomresande centrum 

Backen 25% 13% 

Ersboda/Ersmark 25% 7% 

Haga/Sandbacka 28% 11% 

Marieområdet 20% 2% 

Centrala Teg 24% 21% 

Tomtebo 18% 3% 

Universitetet 15% 10% 

Östra stadsdelen 20% 3% 

I20 25% 10% 

Godstrafik 

I kommunens godstrafikprogram10 pekas Västra Esplanaden ut som ett av stadens 

övergripande godsstråk. Detsamma gäller Järnvägsallén och Östra Kyrkogatan. 

Därutöver finns ett antal gator med en uppsamlande funktion som ansluter till 

Västra Esplanaden: Storgatan, Skolgatan och Västra Norrlandsgatan 

 
7 Trafikmätningar hämtade från trafficweb.se 

8 Excelfil: Trafikflöden söderifrån 2005–2017” av kommunen 
9 Trafikmätningar hämtade från trafficweb.se 
10 Godstrafikprogram för Umeå centrum, april 2018 
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Figur 2-13 Utsnitt ur godstrafikprogrammet för centrala Umeå. Gula stråk är huvudstråk för gods. Gröna 
stråk är gator med uppsamlande karaktär. 

 

Figur 2-14 Tegsbron under lunchtid, norrgående riktning. 
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2.4 Framtida trafikalstring 

Bebyggelseplaner i tätorten 

Umeå kommun växer och i samband med utbyggnaden av ringleden finns också 

möjligheter att förtäta i de centrala delarna av staden. Tätorten planeras att växa 

från cirka 94 000 till 114 000 invånare mellan år 2018 till 2030 (ökning på cirka 

21 procent). I figuren nedan visas områden i tätorten som planeras att växa i jäm-

förelse med idag. På området I20 planeras exempelvis för mellan 40 000–45 000 

boende och området bedöms vara färdigbyggt år 2050. År 2030 antas cirka 5 000 

boende flyttat in.  I området ska även mindre företag och service inrymmas. 

 

 

Figur 2-15  Antal ökad befolkning för olika tätortsområden i Umeå kommun 

Inom hela kommunen är prognosen cirka 147 000 invånare vilket är en ökning 

på cirka 15 procent jämfört med 2019. Utanför tätorten motsvarar prognosen 

cirka 2 000 fler invånare fram till 2030, där framförallt Holmsund/Obbola för-

väntas växa.  
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Figur 2-16 Antal ökad befolkning för Umeå kommun exklusive tätort 

Beräkning av trafikalstring 2030 

Nya resor som antas genereras av den ökande befolkningen baseras på RVU 2014 

och kommunens mål om att 65 procent av alla resor i tätorten ska ske med håll-

bara färdmedel. Följande antaganden ligger som grund vid alstringen: 

 3 resor per person och dag 

 15 % av dygnets resor utgörs under maxtimmen  

Tabell 2-3 Antal alstrade resor för maxtimmen enligt tidigare färdmedelsfördelning från RVU 2014 

Färdsätt Bil Buss Cykel Till fots Övrigt 

Tätorten. Nya resor maxtimmen 
en vardag 4228 720 2609 1349 90 

Övriga kommunen. Nya resor 
maxtimmen en vardag 720 45 54 76 9 

 

Kommunen har som mål att 65 procent av alla resor i tätorten ska ske med håll-

bara färdmedel. Nya fördelningen blir enligt figur 2–17 om ökningen på de håll-

bara färdmedlen fördelas jämnt. Notera att fördelningen på 65% endast gäller 

nya resor fram till 2030.  

 

 

Figur 2-17 Ny färdmedelsfördelning för tätort respektive utanför tätort för de nygenererade resorna 
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Nedan visas hur trafikalstringen ser ut i det scenariot. I trafikalstringen har 

samma mål antagits gälla för de nya resor som alstras i övriga kommunen (leder 

sannolikt till en viss överskattning av antalet resor med gång, cykel och kollek-

tivtrafik). Totalt alstras i detta scenario knappt 3150 bilresor från tätortsområden 

respektive 315 bilresor från övriga områden. Det blir ungefär lika många cykel-

resor som bilresor. 

Tabell 2-4 Antal alstrade resor enligt mål om 65% hållbara färdmedel 

Färdsätt Bil Buss Cykel Till fots Övrigt 

Tätorten. Nya resor maxtimmen en vardag 
3149 1080 2969 1709 90 

Övriga kommunen. Nya resor maxtimmen 
en vardag 315 180 189 207 9 

 

Ovanstående trafikalstringsberäkningar har legat till grund för de trafiksimule-

ringar som genomförts i denna utredning för att analysera konsekvenserna av 

omvandlingen av väg 503. Resultaten redovisas i kapitel 4.2 och i separat PM. 
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3. Väg 503 som en attraktiv stadsgata 

I detta kapitel beskrivs hur väg 503 kan omvandlas till en attraktiv stadsgata när 

tvärförbindelsen byggts. Beskrivningen baserar sig på hur gatuutrymmet kan för-

delas på olika delar av sträckan för att skapa goda förutsättningar för de hållbara 

trafikslagen. Först beskrivs processen för att ta fram två principsektioner, sedan 

utvärderingen av de båda sektionerna.   

3.1 Urval och utvärdering av tänkbara sektioner 

Uppdraget har omfattat att utvärdera sju olika sektioner för sträckan. Utifrån de 

sju sektionerna har två sektioner valts ut för vidare utveckling. För mer detaljerad 

information om utvärderingen, se PM Sektioner.  

Utvärderingen av sektioner för väg 503 har gjorts med utgångspunkt från de för-

utsättningar som råder på delsträckan Västra Esplanaden. Följande avvägningar 

har varit avgörande för det slutliga valet av sektioner: 

Prioritering av hållbara trafikslag. Utrymme 

för fotgängare som överstiger lagkraven och ger 

möjligheter till vistelse längs sträckan har prio-

riterats. Separerat utrymme för cyklister har pri-

oriterats med syfte att skapa ett sammanhållet cykelstråk längs med hela sträckan. 

Busstrafik har reserverats eget utrymme för god framkomlighet.  

Utrymme för träd. Minst tre parallella trädrader 

har varit prioriterat att inkludera i utformningen.  

Möjlighet att angöra. Längs med ett kvarter på 

Västra Esplanaden kan angöring inte ske på något annat sätt än 

längs med gatan, vilket inneburit att sektioner som helt omöjlig-

gör anordning av angöringsyta har förkastats.  

Drift och underhållskrav. Hänsyn har tagits till breddkrav från 

Umeå kommun som möjliggör rationell drift och underhåll, samt 

ger möjlighet till snöupplag. De önskade breddmåtten har dock 

inte helt kunnat tillgodoses på Västra Esplanaden på grund av be-

gränsningar i utrymmet.   

De två utvalda sektionerna har sedan anpassats efter förhållandena som råder på 

övriga delsträckor, vilket innebär att de där (förutom på broarna) blir bredare för 

att ge mer utrymme åt träd och de hållbara trafikslagen, samt bättre utrymme för 

drift och underhåll, på de sträckor där den totala bredden inte begränsas av intil-

liggande byggnader. 



18 

 Trivector Traffic 

 

Alternativ 1 – sidoförlagd busstrafik 

Alternativ 1 har separerad dubbelriktad körbana för bil på västra sidan av gatan, 

separerad dubbelriktad körbana för buss på östra sidan, och dubbelriktade cykel-

banor på ömse sidor i körbanornas ytterkant, se Figur 3-1. Denna utformning är 

utrymmesbesparande framför allt eftersom den har tre trädrader, där två av träd-

raderna också ger plats för hållplatser. Sektionen har gångbanor på båda sidor. 

Cykelbanan på västra sidan är något bredare, och den östra gångbanan är något 

bredare, med visst utrymme för vistelse. På gatans västra sida finns möjlighet att 

anordna angöringsyta eller lastzon vid behov i trädzonen. Cykelparkering kan 

också inrymmas i trädzonerna närmast cykelbanorna.  

 

Figur 3-1 Principsektion för alternativ 1 på Västra Esplanaden. 

Syftet med detta förslag är att skapa god framkomlighet för buss genom att sepa-

rera busstrafiken från biltrafiken och minska antalet konflikter i korsning mellan 

buss och bil. Utryckningsfordon ska kunna använda kollektivtrafikkörfälten för 

att snabbare ta sig fram. Sektionen innebär en stor reduktion av kapaciteten för 

biltrafiken eftersom antalet körfält och svängkörfält minskas och möjligheten för 

biltrafik att svänga österut från Västra Esplanaden reduceras.  

Alternativ 2 – mittförlagd busstrafik 

Alternativ 2 har mittförlagda körfält för buss och sidoförlagda bilkörfält, se Figur 

3-2. Utrymme för cykeltrafik har koncentrerats till en cykelbana med god kvalitet 

på vägens västra sida. Fyra parallella trädrader innebär bättre möjligheter till lo-

kal dagvattenhantering än i alternativ 1. Trädzonerna närmast busskörfälten ska 

också användas som hållplatsytor. Närmast cykelbanan på västra sidan kan last-

zon eller cykelparkering lokaliseras till trädzonen. På östra sidan finns möjlighet 

att anordna vistelse för fotgängare i trädzonen. Gångbanorna har smalare mått än 

i alternativ 1. Även körbanorna blir på Västra Esplanaden smalare än vad som är 

önskvärt för god drift och underhåll.  
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Figur 3-2 Principsektion för alternativ 2 på Västra Esplanaden. 

Syftet med detta förslag är att ge buss god framkomlighet och skapa utrymme för 

hållplatser i trädzonerna närmast busskörfälten. Även utryckningsfordon föreslås 

använda busskörfälten. När buss ska svänga höger innebär utformningen an-

tingen en separatreglerad högersväng för buss, eller att buss behöver byta fil till 

bilkörfältet vid högersväng. Biltrafikens framkomlighet begränsas genom att an-

talet körfält och svängkörfält reduceras och vänstersvängar i båda körriktning-

arna reduceras eller tas bort.  

3.2 Övergripande sträckningsbeskrivning 

Sträckan har delats in i fem delsträckor: 

 1. Ersbodarondellen–Hagarondellen 

 2. Hagarondellen–Västra Esplanaden 

 3. Tegsbron 

 4. Tegsbron–Tegsvägen 

 5. Tegsvägen–Söderslätts handelsområde 
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Figur 3-3 Översiktsbild med numrering av delsträckorna i utredningen.  

Följande två översiktsbilder visar hur de två principsektionerna har tillämpats på 

utredningssträckan. En övergripande beskrivning av förutsättningarna för re-

spektive trafikslag finns nedan.  

Gångtrafik 

Förutsättningarna för fotgängare blir relativt lika för båda principut-

formningarna. Ytor för gående föreslås finnas längs hela utrednings-

sträckan (dock eventuellt endast på sikt ytterst på sträckan längst sö-

derut). 

Cykeltrafik 

Det finns genomgående ytor för cykel i båda principutformningarna. 

För alternativ 1 finns cykelbanor på vägens båda sidor. För alternativ 

2, som är mer utrymmeskrävande på grund av fler trädrader, saknas 

cykelbana på östra sidan längs Västra Esplanaden.  

Kollektivtrafik 

Separata körfält för kollektivtrafiken föreslås längs hela sträckan, och 

i båda utformningsalternativen. För alternativ 1 är körfält för buss 

förlagda till vägens östra sida. För alternativ 2 är busskörfälten mitt-

förlagda. Sju hållplatslägen föreslås på utredningssträckan.  

Biltrafik 

För båda utformningsalternativen föreslås att utrymme för biltrafik 

ska finnas längs hela utredningssträckan, med ett bilkörfält i varje 

riktning. Svängmöjligheterna för biltrafik kommer att begränsas för 

att öka framkomligheten för buss. För alternativ 1 begränsas 

1 
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möjligheterna att svänga åt öster, särskilt i korsningarna på Västra Esplanaden. 

För alternativ 2 begränsas möjligheterna att svänga vänster.  

 

Figur 3-4 Alternativ 1: Schematisk översiktsbild över utredningssträckan 
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Figur 3-5 Alternativ 2: Schematisk översiktsbild över utredningssträckan 
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3.3 Delsträcka 1. Ersbodarondellen–Hagarondellen 

 

Figur 3-6 Karta över utredningssträckan med delsträckor för sträckan Hagarondellen–Ersbodarondel-
len markerade. 

Delsträckorna 1 och 5 är de sträckor som bedöms genomföras sist i projektet, och 

inom denna utredning ska kostnadseffektiva åtgärder för att leda trafik till ring-

leden föreslås.  

Sträckan mellan Ersbodarondellen och Hagarondellen gränsar till I20-området, 

som kommunen vill exploatera och utveckla till blandstad. Som målbild på lång 

sikt föreslås därför att sträckan utformas enligt principerna för delsträcka 2 och 

4.  

Genom I20-området planeras ett stomlinjestråk och ett lokalt linjestråk för buss-

trafik, som båda ska ansluta till väg 503 i höjd med Hagarondellen. Anslutning 

föreslås ske via befintlig väganslutning till Hagarondellen, som föreslås vara ut-

formad som en cirkulationsplats även fortsättningsvis. Vid behov kan en signal-

reglering införas för att prioritera busstrafiken i korsningen.  För en sektion enligt 

alternativ 1 är det fördelaktigt om en cirkulationsplats kan användas för över-

gången mellan befintlig vägutformning och den aktuella sektionen, se prin-

cipskiss i Figur 3-7 nedan. Eftersom cirkulationen utökas med ytterligare ett ben 

genom den föreslagna utformningen för en sektion enligt alternativ 1 föreslås 

cyklister och fotgängare även fortsättningsvis ha en planskild lösning för god 

trafiksäkerhet och framkomlighet.  
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Figur 3-7 Princip för övergång från en sektion enligt alternativ 1 till befintlig vägutformning vid Hagaron-
dellen. Dagens planskilda passage för gång- och cykeltrafik norr om korsningen saknas i 
principskissen.  

 

Figur 3-8 Förslag till lokalisering av stomstråk samt lokalt linjestråk för kollektivtrafiken genom I20-om-
rådet. Källa: Fördjupad översiktsplan för I20-området, samrådsförslag, Umeå kommun.  

Delsträckan mellan Hagarondellen och Ersbodarondellen är i dagsläget inte till-

räckligt bred (12 m) för att inrymma separata busskörfält i båda riktningarna. Ett 

separat busskörfält föreslås i stället i södergående riktning längs vägens västra 

sida, för att möjliggöra nya hållplatser med god trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Det separata busskörfältet föreslås börja efter infarten.  

Ett reversibelt busskörfält är också tänkbart, men kan kräva större ombyggnader 

för att inrymma busshållplatser längs sträckan. Om det reversibla busskörfältet 

är mittförlagt behövs dubbla hållplatslägen (och refug) i båda riktningarna där 

bussen ska angöra. Om istället biltrafiken nyttjar ett reversibelt mittförlagt körfält 

är hållplatserna lättare att lösa, men utmaningen blir då istället att skapa en tra-

fiksäker och robust lösning för biltrafiken. Då framkomlighetsproblemen för 
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busstrafiken är relativt begränsade på denna del av väg 503 bedöms inte rever-

sibla körfält vara motiverade i dagsläget, utan ett separat busskörfält i södergå-

ende riktning rekommenderas.  

 

Figur 3-9  Reversibelt mittförlagt körfält, bild från test längs väg 222, Värmdö kommun. Källa: Exempel-
banken.se 

Den befintliga friliggande gång- och cykelbanan på västra sidan föreslås behållas 

med nuvarande utformning fram till dess att en större ombyggnad görs.  

För att minska genomfartstrafiken föreslås hastigheten sänkas från 70 km/h till 

60 km/h. Infarten från Ersbodarondellen föreslås också utformas så att den för-

varnar trafikanterna om vilken kapacitet och framkomlighet de kan förvänta sig 

längre fram, till exempel genom avsmalning till ett körfält i vardera riktning på 

en kortare sträcka innan busskörfälten påbörjas, eller en portal som markerar in-

fart till centrala Umeå.  

Ett annat sätt att minska genomfartstrafiken på väg 503 är genom så kallad ga-

ting, reglering av trafiksignaler för att säkerställa att den mängd trafik som släpps 

in klaras av kapacitetsmässigt. I dagsläget finns inga trafiksignaler på lämplig 

plats för att använda denna metod, men när fler korsningar längre ut signalregle-

ras, till exempel korsningen med Tegsvägen och Hagarondellen, kan detta vara 

ett sätt att dirigera om trafiken.  
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Figur 3-10 Sidoförskjuten tätortsport i Holmby. Källa: Exempelbanken.se 

 

Skyltningen inför och i Ersbodarondellen föreslås också förtydligas. Dagens för-

bud mot tung lastbil föreslås skyltas tydligare, förslagsvis både på vägvisnings-

skyltarna innan korsningen och i nära anslutning till cirkulationsplatsen så att de 

är synliga för fordonsförare som är på väg att svänga in på väg 503. När förbi-

farten öppnats föreslås vägvisningsskyltningen förtydligas så att målpunkter sö-

der om älven skyltas via kringfartslederna.  

3.4 Delsträcka 2. Hagarondellen – Västra Esplanaden 

Denna sträcka har delats in i tre delsträckor med olika förutsättningar:  

 sträckan mellan Järnvägsviadukten och Hagarondellen 

 Järnvägsviadukten  

 Västra Esplanaden.  
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Figur 3-11 Delsträckan Hagarondellen–Västra Esplanaden med delsträckorna Hagarondellen–Järn-
vägsviadukten, Järnvägsviadukten samt Västra Esplanaden markerade.  

Sträckan Hagarondellen–Järnvägsviadukten 

Sträckan mellan Järnvägsviadukten och Hagarondellen ska förtätas med ny be-

byggelse och bli mer stadsmässig. I dagsläget finns ingen bebyggelse nära vägen 

och det finns ingen utrymmesbrist. De två förslagen på principsektion för 

sträckan följer därför principerna för Västra Esplanaden men med bättre kvalitet 

för att uppnå samtliga kriterier för framkomlighet, samt goda förutsättningar för 

t ex drift och underhåll. Sektionen för alternativ 1 blir då 37,5 m bred och sekt-

ionen för alternativ 2 blir 42,5 meter bred.  

 

Figur 3-12 Sektion för sträckan Järnvägsviadukten-Hagarondellen, alternativ 1 

Hagarondellen–Järnvägsviadukten 

Västra Esplanaden 

Järnvägsviadukten 
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Figur 3-13 Sektion för sträckan Järnvägsviadukten-Hagarondellen, alternativ 2.  

Järnvägsviadukten 

Järnvägsviadukten har begränsad bredd (19 m) vilket innebär att de två princip-

sektionerna inte inryms ens i kraftigt bantat format, om de hållbara trafikslagen 

ska ha egna ytor och kombineras med bilkörfält. I Figur 3-14 redovisas en ut-

rymmesstudie som visar hur utrymmet på befintlig bro kan fördelas mellan de 

hållbara trafikslagen.  

 

Figur 3-14 Utrymmesstudie för Järnvägsviadukten baserat på befintlig bredd samt god framkomlighet 
hos de hållbara trafikslagen. 

En breddning av Järnvägsviadukten behövs alltså för att samtliga trafikslag ska 

kunna inrymmas med reserverade körytor. De två sektionerna för delsträcka 3, 

Tegsbron, kan då vara tillämpliga, vilket ger ett breddmått på 29,5 m för alterna-

tiv 1 och 31 m för alternativ 2.  

 

Figur 3-15 Förslag på sektion för en breddad Järnvägsviadukt, alternativ 1, breddmått 29,5 m. 
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Figur 3-16 Förslag på sektion för en breddad Järnvägsviadukt, alternativ 2, breddmått 31 m.  

Ett resecentrum planeras vid Järnvägsallén på Järnvägsviaduktens östra sida. Det 

är önskvärt med en koppling mellan Järnvägsviadukten och resecentrumet, samt 

hållplatser på viadukten. Om samtliga dessa funktioner ska inrymmas på viaduk-

ten ökar det nödvändiga breddmåttet till 37–39 m för alternativ 1 samt 39–40 

meter för alternativ 2. Detta inkluderar inte utrymme för lyftpaket för transport 

mellan resecentrum och viadukten, vilket innebär att utrymmet som behöver re-

serveras kan behöva bli ännu bredare.  

Ett exempel på lösningen med en bussterminal som är placerad på en viadukt 

finns i Mölndal. Den aktuella bron är cirka 40 meter bred, men med mindre andel 

separerade ytor för hållbara trafikslag än vad som föreslås för Järnvägsviadukten. 

Terminalen ligger under tak och busstrafiken går i blandtrafik över viadukten och 

svänger in via en enkelriktad slinga i terminalen.  

 

Figur 3-17 Exempel från Mölndal på utformning av bussterminal på viadukt.  

Korsningen med Hissjövägen 

Korsningen med Hissjövägen har korta ramper där det lätt bildas köer under rus-

ningstid. Korsningen föreslås antingen utformas enligt principerna för kors-

ningen för Järnvägsallén som beskrivs i nästa avsnitt, eller få en mer omfattande 

förändring enligt beskrivningen nedan. I trafikanalyserna är det den mindre om-

byggnaden av korsningen som är undersökt.  
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Genom en ny vägkoppling Hagarondellen med rondellen vid Soldattorpet, skulle 

ramperna mellan Västra Esplanaden och Hissjövägen kunna tas bort och yta för 

exploatering skulle kunna frigöras. Det skulle även bidra till en mer stadsmässig 

gatustruktur med färre barriärer för gående och cyklister, se följande schematiska 

illustration. Lösningen kan även ge minskade köer i anslutning till Järnvägsbron, 

men detta är ej verifierat med trafikanalyser.  

 

Figur 3-18 Illustration av ny gata mellan Hagarondellen och rondellen vid Soldattorpet samt frigjord ex-
ploaterbar mark vid Järnvägsbron. 

Korsning med Järnvägsallén 

Korsningen mellan Västra Esplanaden och Järnvägsallén föreslås delas upp i en 

T-korsning för biltrafiken samt en T-korsning för busstrafiken för en sektion en-

ligt alternativ 1. Korsningarna bedöms kunna ta något mindre plats än dagens 

utformning när anslutningspunkterna rätas upp.  
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Figur 3-19 Korsningen Västra Esplanaden–Järnvägsallén med en sektion enligt alternativ 1.  

För en utformning enligt alternativ 2 behöver korsningen behålla mer av sin nu-

varande struktur eftersom avfarter och påfarter kommer att fungera på samma 

sätt som idag. När busskörfälten ligger mittförlagda behöver buss som ska svänga 

använda bilkörfältet från en bit innan korsningen.   

 

Figur 3-20 Korsningen Västra Esplanaden–Järnvägsallén med en sektion enligt alternativ 2.  
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Utrymmet för trafikytor kan minskas ytterligare om korsningen kan flyttas när-

mare befintlig bebyggelse på östra sidan, vilket eventuellt kan ge utrymme för 

ny bebyggelse. En avvägning bör dock göras om den befintliga bebyggelsen tål 

att hamna närmare biltrafiken. 

 

Figur 3-21 Alternativ utformning av korsningen Västra Esplanaden–Järnvägsallén, med större möjlighet 
att skapa utrymme för ny bebyggelse.  

Västra Esplanaden 

Processen för att ta fram principsektionerna för Västra Esplanaden återfinns i 

kapitel 3.1. Gatubredden på Västra Esplanaden varierar något över sträckan, så 

marginellt bredare mått kan vara möjliga att åstadkomma på vissa platser, vilket 

till exempel kan användas för att skapa bredare utrymme för fotgängare.  

Svängande biltrafik över busskörfält har generellt prioriterats bort för att ge bus-

sen god framkomlighet och prioritet, men också för att passager för gång och 

cykel över Västra Esplanaden ska ha tillräckligt breda väntytor.   

Dunkersgatan 

Dunkersgatan ligger mellan Järnvägsallén och Västra Järnvägsgatan på östra si-

dan om Västra Esplanaden. En möjlig gatukoppling i plan i höjd med Dunkers-

gatan har utretts.  

Sektionen enligt alternativ 1 innebär att svängmöjligheter österut blir reducerade 

för att lämna busskörfälten så ostörda som möjligt. Det blir därför svårt att till-

skapa en anslutning till Dunkersgatan på östra sidan för biltrafik. Däremot skulle 

det vara möjligt att ansluta en gata i höjd med Dunkersgatan på andra sidan 
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Västra Esplanaden, i en T-korsning likt övriga gator. Denna korsning kan regle-

ras antingen med signal, vilket i så fall reducerar kapaciteten för biltrafiken, eller 

utformas med begränsade svängmöjligheter för biltrafiken (till exempel att infart 

endast är tillåten från södergående körfält) i kombination med t ex en genomgå-

ende gång- och cykelbana.  

För alternativ 2 av sektionen skulle det kunna vara möjligt att ansluta Dunkers-

gatan till Västra Esplanaden, men principen för anslutningen skulle bli den-

samma som för parkeringshuset Ymer, se sid 34. Infart skulle alltså enbart vara 

möjlig från söder, och utfart skulle behöva ske åt norr på östra sidan, och samma 

princip skulle behöva tillämpas på västra sidan. Denna typ av korsning utformas 

förslagsvis även den med genomgående gång- och cykelbana.  

Om området kring denna del av Västra Esplanaden ska förtätas kan det också 

finnas ett behov för fotgängare och cyklister att korsa gatan, vilket i så fall kräver 

en signalreglering.  

Bytespunkt Skolgatan 

Vid korsningen mellan Skolgatan och Västra Esplanaden möts samtliga stomlin-

jer i stadstrafiken samt ett flertal regionbussar. För att underlätta byten mellan 

busslinjer behöver korsningen utformas utifrån kollektivtrafikens behov. De by-

ten som framförallt bedöms viktiga att prioritera i denna punkt är byten mellan 

stadsbussar och regionbussar. Byten mellan stadsbussar sker smidigast vid när-

liggande Vasaplan (cirka 450–500 meter från Västra Esplanaden) där det finns 

en god resenärsmiljö.  

De befintliga hållplatser som finns i närheten av korsningen Skolgatan-Västra 

Esplanaden föreslås samtidigt tas bort för att inte hållplatserna ska ligga för tätt, 

dvs hållplatserna Nygatan och Renmarkstorget. 

Korsningen föreslås utformas så att samtliga bussar har hållplatser efter korsning. 

Syftet med denna princip är att vara platsbesparande, eftersom det är svårt att 

skapa utrymme för att bussar ska köra om varandra på Västra Esplanaden. Även 

Skolgatan är dock smal, och öster om korsningen finns endast utrymme för en 

buss att stanna vid hållplats. Övriga hållplatslägen har utrymme för två bussar. 

För att åstadkomma detta har dock Skolgatan behövt breddas, vilket kräver att 

byggnaden i kv Ymer 4 rivs, och att eventuell ny bebyggelse placeras längre ifrån 

gatan.  

Principlösningen att buss stannar efter hållplats kommer att göra att vissa byten 

får längre omstigningssträckor som alltid kommer att gå över körfält. Det är vik-

tigt att gröntider för fotgängare anpassas efter detta så att resenärers framkom-

lighet och bytestider inte förlängs i onödan.  
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Figur 3-22 Korsningsutformning och hållplatsplacering i korsningen Västra Esplanaden-Skolgatan för en 
sektion enligt alternativ 1.  

 

Figur 3-23 Korsningsutformning och hållplatsplacering i korsningen Västra Esplanaden-Skolgatan för en 
sektion enligt alternativ 2.  

Parkeringshus Ymer 

I kvarteren Ymer 1 och 4 finns planer på att bygga en parkeringsanläggning för 

bil och cykel. I utredningen har alternativa sätt att angöra parkeringshuset stude-

rats, och hur många bilplatser som bedöms vara möjliga sett till trafiksituationen. 

De båda sektionerna ger här olika förutsättningar. Se PM Parkeringshus Ymer 
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samt PM Trafikanalyser för mer detaljerad information om utformning respek-

tive kapacitetsanalys. 

In- och utfarten till ett framtida parkeringshus i kv Ymer behöver ske från Västra 

Esplanaden, då det saknas alternativa möjligheter sett till befintlig bebyggelse. I 

ett första steg har möjligheten att åstadkomma en planskild lösning utretts. Den 

ramplängd som krävs för en planskild in- och utfart skulle innebära att trafik till 

och från parkeringshuset belastar korsningarna med Kungsgatan och Skolgatan. 

En ramp på Västra Esplanaden skulle också ta upp mycket breddutrymme och ge 

stor inverkan på stadsrummet. Av dessa anledningar har en in- och utfart i plan 

utretts vidare.   

Förutsättningarna för att anordna en in- och utfart ser olika ut beroende på om 

Västra Esplanaden är utformad med en sektion enligt alternativ 2 eller alternativ 

2. Med en sektion enligt alternativ 1 behöver bilister på väg till och från parke-

ringshuset korsa dubbelriktade busskörfält, sedan en dubberiktad cykelbana samt 

en gångbana, se Figur 3-24. Det bedöms inte vara möjligt att utforma denna in- 

och utfart på ett trafiksäkert sätt med bibehållen prioritering av busstrafiken.  

 

Figur 3-24 Principlösning för angöring till parkeringshus med en sektion enligt alternativ 1. 

Med en sektion enligt alternativ 2 blir en in- och utfart endast möjlig till och från 

det norrgående bilkörfältet, eftersom svängande bilister inte bör tillåtas över de 

mittförlagda busskörfälten, se Figur 3-25. Detta innebär låg tillgänglighet samt 

att bilister som parkerar i parkeringshuset behöver köra omvägar antingen på väg 

till eller från parkeringshuset, vilket ger onödig trafikbelastning på intilliggande 

gator. Eftersom cykelbana inte finna på östra sidan i en sektion enligt alternativ 

2, måste också en separat entré för cyklister ordnas i detta fall.  
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Figur 3-25  Principlösning för angöring till parkeringshus för en sektion enligt alternativ 2. Väster om det 
markerade bilkörfältet ligger en möbleringszon samt mittförlagda busskörfält, som omöjliggör 
infart från södergående bilkörfält.  

Vilken storlek som är möjlig för parkeringshuset beror på vilken typ av parkering 

som det är tänkt att användas för, då det påverkar vilken trafik parkeringshuset 

ger i maxtimmen. Med ett antagande att 90% av bilarna kör in till parkeringshuset 

och 50% av bilarna kör ut ur parkeringshuset under maxtimmen visar trafiksimu-

leringar att parkeringshuset klarar upp till cirka 400 bilplatser i alternativet med 

mittförlagd busstrafik. Det bygger dock på att infart sker söderifrån och att bi-

larna måste köra norrut när de ska ut för att inte hamna i konflikt med busstrafi-

ken. 

De sammanlagda konsekvenserna av den begränsade tillgängligheten till ett par-

keringshus med denna placering och utformning av in- och utfart, innebär att en 

lokalisering av ett parkeringshus i kv Ymer inte rekommenderas. Alternativa lä-

gen bör i stället utredas vidare.  
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3.5 Delsträcka 3. Tegsbron 

 

Figur 3-26 Översiktskarta med delsträckan Tegsbron markerad.  

För Tegsbron har sektioner tagits fram för den befintliga bron samt för en ny bro. 

Den befintliga bron har en bredd på 14,9 meter, vilket innebär stora begräns-

ningar. Bron är också konstruerad på ett sätt som innebär att lasten från motor-

fordonstrafiken behöver placeras symmetriskt.  

Två förslag på sektion för befintlig bro har tagits fram: 

 ett med reversibelt mittförlagt busskörfält, dubbelriktad biltrafik samt 

gångbanor (bredden är för liten för att inrymma cykelbana) 

 ett med endast busstrafik samt gångbana respektive cykelbana på ömse 

sidor om busskörfälten.  

Måtten är pressade i båda sektionerna på grund av utrymmesbristen. För förslaget 

på sektion med reversibelt busskörfält inryms inte cykelbana med acceptabla 

mått, vilket innebär en försämrad konkurrenskraft för cykelresor och risk att cyk-

ling sker på gångbana, se Figur 3-27. De pressade måtten innebär även att det 

saknas plats för refuger mellan olika trafikslag, gatumöblering och utrymme för 

belysningsstolpar och skyltar kommer ge inskränkningar i gångbanan. 
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Figur 3-27 Sektion för befintlig Tegsbro med reversibelt busskörfält samt gångbanor på ömse sidor (cy-
kelbana ryms inte pga kravet på skyddszon mot körfält).  

Sammanfattningsvis inrymmer inte den befintliga Tegsbron plats för samtliga 

trafikslag med rimliga mått. Om endast de hållbara trafikslagen prioriteras går 

det att åstadkomma busskörfält, cykelbana med acceptabel bredd samt gångbana 

på bron, se Figur 3-28. Detta innebär dock att biltrafik inte kan använda hela 

utredningssträckan, vilket varit en utgångspunkt för utredningen.  

 

Figur 3-28 Sektion för befintlig Tegsbro med endast busskörfält samt cykelbana på västra sidan och 
gångbana på östra sidan.  

För en ny bro har sektionerna alternativ 1 respektive 2 anpassats för brons för-

hållanden. Mått för träd har tagits bort och ersatts med skyddszoner mellan mo-

torfordon och oskyddade trafikanter. Breddmåttet för bron föreslås bli 29,5 m 

med sektion alternativ 1 samt 31 m med alternativ 2.  

 

Figur 3-29 Sektion för ny Tegsbro, alternativ 1, breddmått 29,5 m. 
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Figur 3-30 Sektion för ny Tegsbro, alternativ 2, breddmått 31 m.  

Åtgärder för minskat buller från Tegsbron 

Som en del i utredningen ska utredningen ge förslag på hur trafikbullret från 

Tegsbron kan minska mot Strandpromenaden och Broparken. Tänkbara åtgärder 

som kan övervägas är att införa lågbullrande beläggning, hastighetssänkning 

och/eller bullerskydd på bron. 

En bullerdämpande beläggning på bron skulle minska bullret från däcken. Låg-

bullrande beläggningar ger olika effekter beroende på trafikens hastighet. Ju 

högre hastighet desto större del av bullret kommer från däckens kontakt med 

vägytan och desto större effekt får den lågbullrande beläggningen. Effekten beror 

också på hur stor andel av trafiken som är tung trafik, ju större andel tung trafik 

desto mindre blir effekten av lågbullrande beläggning. Med 40 km/h i tillåten 

hastighet på bron är hastigheten relativt låg och med cirka 10 procent tung trafik 

blir effekten inte så väldigt stor. Effekten avtar också med åldern. Redan efter 

något eller ett par år har effekten avtagit väsentligt så för att behålla effekten 

krävs återkommande underhåll. Efter 1–2 år kan man med 40 km/h och 10 pro-

cent tung trafik räkna med att en dränasfalt kan sänka ljudnivån med cirka 1–2 

dBA jämfört med traditionell asfaltsbeläggning. 

En sänkning av hastigheten kan ge stor effekt om hastigheten är hög i utgångslä-

get. En sänkning från 40 km/h till 30 km/h ger dock ingen effekt på den ekviva-

lenta ljudnivån och så länge det går tung trafik på vägen inte heller på den max-

imala ljudnivån.  

Som framgått ovan kan man varken med bullerdämpande beläggning eller has-

tighetssänkning nå några större effekter på bullret från bron. För att få stor re-

duktion av bullret krävs därför att bullerskydd sätts upp på bron. Dessa kan vara 

en del i broräckena och utformas i genomsiktligt material som bör väga minst 

cirka 15 kg/m2 för att bullret genom skärmarna ska vara försumbart jämfört med 

det som går över dem. Effekten beror helt av hur höga bullerskydden görs, ju 

högre desto bättre effekt. Effekten beror också av hur långt bort mottagaren be-

finner sig. På kajen 200 meter bort från bron sänker ett 1,2 m högt bullerskydd 

ljudnivåerna från trafiken på bron med cirka 4 dBA, 1,5 m högt bullerskydd sän-

ker ljudnivån med cirka 5 dBA, 1,8 m bullerskydd sänker den med cirka 6 dBA 

och 2 m bullerskydd sänker ljudnivån med cirka 7 dBA. 
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3.6 Delsträcka 4. Tegsbron–Tegsvägen 

 

Figur 3-31 Översiktskarta med sträckan Tegsbron–Tegsvägen markerad.  

Teg planeras att utvecklas till en tät kvartersstadsbebyggelse, där väg 503 ska 

utgöra ett starkt kollektivtrafikstråk.  

De utformningsprinciper som föreslås för sträckan utgör en fortsättning av före-

slagen principutformning för Västra Esplanaden, men med en utökad bredd för 

funktioner som av utrymmesskäl inte kunde ha breddmått av god kvalitet på 

Västra Esplanaden. Detta innebär ett sektionsmått på 37,5 meter för alternativ 1 

samt 42,5 meter för alternativ 2.  

 

Figur 3-32 Förslag på sektion för sträckan Tegsbron–Tegsvägen, alternativ 1.  
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Figur 3-33 Förslag på sektion för sträckan Tegsbron–Tegsvägen, alternativ 2.  

Korsningen med Tegsvägen ska i framtiden vara en signalreglerad plankorsning 

och utformas för att möjliggöra en jämnare fördelning av biltrafiken mellan 

Kyrkbron och Västra Esplanaden. Högersväng för trafik som kommer söderifrån 

behöver då vara enkel att göra. Detta kan vara svårare att åstadkomma för en 

sektion enligt alternativ 1, då högersvängande fordon behöver korsa två busskör-

fält. Det finns utrymme för ett separat högersvängskörfält på platsen när en plan-

korsning skapas. Signalregleringen kan anpassas för att underlätta högersvängen.  

För en sektion enligt alternativ 2 är det enklare att åstadkomma goda möjligheter 

att svänga höger för biltrafiken söderifrån, eftersom biltrafiken då ligger på rätt 

sida.  

 

Figur 3-34 Principutformning av korsningen Tegsvägen-väg 503 enligt alternativ 1.  
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Figur 3-35 Principutformning av korsningen Tegsvägen-väg 503 enligt alternativ 2. Om mycket god fram-
komlighet önskas för högersvängande fordon skulle denna korsning även kunna utformas 
med ett separat högersvängsfält på östra sidan reglerat med väjningsplikt. Detta kan dock 
leda till en sämre lösning för fotgängare och cyklister och behöver utredas vidare.  

 

3.7 Delsträcka 5. Tegsvägen–Söderslätts handelsområde 

 

Figur 3-36 Översiktskarta med delsträckan Tegsvägen-Söderslätts handelsområde markerad.  
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Delsträckan längst söderut är bred och har motorvägskaraktär. Inom denna ut-

redning ska kostnadseffektiva åtgärder som leder trafiken till ringleden föreslås. 

På lång sikt bedöms dock sträckan kunna ha potential att utformas i enlighet med 

principerna för väg 503 norr om Tegsvägen, särskilt om det finns planer på ex-

ploatering i anslutning till vägområdet.  

För att leda om trafiken söder om väg 503 bör åtgärderna utföras längre ut än vid 

cirkulationsplatsen vid Söderslätts handelsområde. Vägvalet för att nå förbifarten 

sker redan i Tegsrondellen, den planerade cirkulationsplatsen innan Söderslätt. 

För att åstadkomma en effektiv omledning av trafiken bör kapaciteten för biltra-

fiken minskas med start i denna punkt, genom att antalet körfält begränsas. På 

längre sikt när de större korsningarna på Teg byggts om skulle separata busskör-

fält kunna införas på sträckan enligt principerna för alternativ 1 respektive 2.   

Samma förtydlingar av skyltning föreslås i Tegsrondellen som i Ersbodarondel-

len. Dagens förbud mot tung lastbil föreslås skyltas tydligare, förslagsvis både 

på vägvisningsskyltarna innan korsningen och i nära anslutning till cirkulations-

platsen så att de är synliga för fordonsförare som är på väg att svänga in på väg 

503. När förbifarten öppnats föreslås vägvisningsskyltningen förtydligas så att 

målpunkter söder om älven skyltas via kringfartslederna.  

3.8 Mobilitetsanläggning  

Vid korsningen mellan Tegsvägen och väg 503 planeras för en mobilitetsanlägg-

ning, som är tänkt att användas både av boende i området och inpendlare till 

arbetsplatser.  

 

Figur 3-37 Identifierat läge för mobilitetsanläggning vid Tegsvägen.  

En mobilitetsanläggning brukar innehålla mobilitetstjänster av olika slag, till ex-

empel parkeringsplatser för cykel eller bil, cykel- och bilpool med olika typer av 
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fordon, samt servicetjänster kopplade till fordon, t ex möjlighet att tvätta eller 

reparera fordon. Det kan också finnas andra servicetjänster, till exempel sopsor-

tering, paketutlämning, återbruksrum och mötesplatser, reserådgivning, et cetera.  

Den övergripande principen är att mobilitetsanläggningar ska lokaliseras där re-

sealstring sker – antingen nära lokalt centrum, bostad eller kollektivtrafiknod. 

Omfattar anläggningen även ett stort antal parkeringsplatser behöver lokali-

seringen också beakta den trafikalstring som mobilitetsanläggningen beräknas 

generera. Längre gångavstånd kan då övervägas. 

 

Figur 3-38 Konceptuell utformning av mobilitetsanläggning för intermodala resor. 

Det föreslagna läget för mobilitetsanläggningen är externt lokaliserat, varken 

nära lokalt centrum, bostäder eller en vältrafikerad kollektivtrafiknod, vilket kan 

innebära att det kommer att fungera mindre bra för användare vars målpunkter 

ligger längre bort. Kollektivtrafikutbud bedöms ej tillräckligt bra i utpekat läge, 

linje 2 & 9 går via Tegs centrum. 

För att bli attraktivt för flera användargrupper kan ett mer centralt läge vara 

bättre, till exempel i Tegs centrum som har bättre lägesegenskaper. En mobili-

tetsanläggning här skulle kunna vara multifunktionellt för både närboende och 

pendlare och även öka kundunderlaget för Tegs centrum. 

Utredningen föreslår därför i första hand att en mobilitetsanläggning lokaliseras 

i anslutning till Tegs Centrum. I ett andra steg kan en lokalisering i utpekat läge 

vara intressant förutsatt att läget kompletterats med bebyggelse och service.  
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4. Analys av luftkvalitet 

4.1 Förutsättningar 

En viktig förutsättning för beräkningarna är att en betydande del av stadsbusstra-

fiken antas vara elektrifierad, i linje med beslutad inriktning. Gaturummet antas 

genomgående vara 36 meter brett och hänsyn tas till att vissa kvarter blir något 

högre. Ett trängre gaturum med högre hus ger högre halter av kvävedioxid. Plan-

teras många träd längs med vägen kan luftomsättningen försämras men detta är 

inget som är möjligt att ta hänsyn till vid beräkningarna i programmet SIMAIR.  

4.2 Resultat 

Med samma trafikmängd som idag skulle halterna av kvävedioxid överskrida 

miljökvalitetsnormerna för dygns- och timmevärden på stora delar av sträckan. 

Miljökvalitetsnormen för årsvärdet klaras dock. Analysen visar att det i storleks-

ordningen krävs mer än en halvering av trafikflödena jämfört med idag på Västra 

Esplanaden för att alla miljökvalitetsnormerna för kväveoxid avseende männi-

skors hälsa ska klaras längs hela sträckan. Om fler människor vistas i gaturummet 

och bor längs gatan så leder det till en ökad samlad exponering som mycket väl 

kan få större effekt än minskade halter av föroreningar. Som jämförelse har också 

kvävedioxidutsläppen vid en halverad trafik jämförts med riksdagens miljökva-

litetsmål Frisk luft. Dessa mål uppfylls inte vid en halvering av trafiken.  

Tabell 4-1 Sammanfattning av resultatet av beräkningar av luftkvalitet. Grönmarkerad tabellruta bety-
der att gränsvärdet uppnås, gulmarkerad ruta betyder att gränsvärdet i huvudsak uppnås 
förutom på någon delsträcka, och rödmarkerad ruta innebär att gränsvärdet inte uppnås.  

Scenario Miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsmål  

Frisk luft 

 timme dygn år timme år 

Nuläge      

Oförändrad trafik      

Halverad trafik,  
samma kösituation 

     

Halverad trafik, färre köer      
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5. Samlad konsekvensbedömning 

I detta kapitel ges en samlad konsekvensbedömning av systemets prestanda (ex-

empelvis restider, kapacitet), sociala värden (exempelvis trafiksäkerhet och 

trygghet) och stadsbild och stadsliv (exempelvis barriärer och gaturum) utifrån 

olika trafikslags perspektiv.  

5.1 Samlad bedömning 

En samlad konsekvensbedömning av de båda alternativen tyder på att en sektion 

enligt alternativ 1 ger större positiva effekter för de hållbara trafikslagen gång, 

cykel och kollektivtrafik. Det förklaras framförallt av mer utrymme för både fot-

gängare och cyklister samt en busstrafiklösning med färre konfliktpunkter med 

övrig vägtrafik. Alternativ 1 innebär även en kraftfullare kapacitetsbegränsning 

för bil- och godstrafik (3500 fordon/riktning i maxtimmen, jämfört med 4500 

fordon/riktning i alternativ 2) samt sannolikt mer trängsel under högtrafik, fram-

förallt under en tillvänjningsperiod. Det innebär även att överflyttningen till både 

Västra länken och Kyrkbron beräknas bli större i detta alternativ.  

Sammantaget bedöms alternativ 1 ha störst potential att uppfylla Umeås mål om 

ett hållbart resande och frisk luft då det ger bäst förutsättningar för hållbara färd-

sätt och samtidigt störst reduktion av kapaciteten för väg och det resulterande 

vägtrafikarbetet. Måluppfyllelsen är viktig för att stadsutveckling längs Västra 

Esplanaden ska kunna realiseras.  

I följande avsnitt ges en mer utvecklad bedömning av de två sektionernas konse-

kvenser. 

Tabell 5-1 Samlad konsekvensbedömning 

 Ett effektivt trans-
portsystem 

Social hållbarhet Stadsbild och stadsliv 

 Alt 1 Alt 2 Alt 
1 

Alt 2 Alt 1 Alt 2 

Gång-   
trafik 

++ + ++ + ++ + 

Cykel-  
trafik 

++ + ++ + ++ + 

Kollektiv-
trafik 

++ +     

Gods- och 
biltrafik 

- - -     
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5.2 Ett effektivt transportsystem 

I detta avsnitt ges en samlad beskrivning av konsekvenser för olika trafikslags 

tillgänglighet, kapacitet och restider. För fördjupad analys och information, se 

PM Trafikanalys. 

Tillgänglighet 

För gång och cykel skapas genomgående stråk längs väg 503 som ger gena och 

tydliga resmöjligheter där det idag i många delar saknas förbindelser. Busstrafi-

ken prioriteras genom busskörfält. En förutsättning för att god tillgänglighet ska 

kunna åstadkommas med gena och sammanhängande cykelbanor och busskörfält 

längs väg 503 är att Tegsbron och Järnvägsbron ersätts och breddas. 

Gång 

För fotgängare innebär både alternativ 1 och alternativ 2 bredare gångytor vilket 

kan öka tillgängligheten längs med väg 503. Alternativ 1 ger bredare gångbanor 

och gångbanan på den östra sidan blir mer skyddad med färre svängande motor-

fordonsrörelser. I en sektion enligt alternativ 2 finns risk för konflikt mellan fot-

gängare och cyklister på den östra sidan där det saknas cykelbana. Cyklister kan 

komma att välja att cykla på gångbanan eftersom cykelbana saknas och det kan 

upplevas omständligt att korsa Västra Esplanaden, särskilt för kortare resor.  

Vägens barriäreffekt bedöms minska genom ombyggnaden, eftersom den sam-

manlagda körbanan minskar medan väntytor, grönytor och ytor för oskyddade 

trafikanter ökar. Fler och bredare väntytor tillkommer även vid övergångsställen 

genom de nya sektionerna vilket underlättar möjligheten att korsa gatan. Hur lätt 

det blir att korsa gatan, eller någon av tvärgatorna, kommer även att bero på hur 

signalregleringen i korsningarna fördelar tiden. Både väntetider och gröntider för 

fotgängare påverkar framkomligheten. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det vik-

tigt att gröntiderna är tillräckliga för att personer med begränsad rörelseförmåga 

ska hinna ta sig över. Blir väntetiderna för långa finns risk för att fler går mot rött 

ljus. 

Cykel 

Cykel är det trafikslag som kommer att påverkas mest av en ombyggnad av väg 

503, eftersom separerade cykelbanor tillskapas, för alternativ 1 på båda sidor av 

gatan och för alternativ 2 på västra sidan av gatan, samt på östra sidan på delar 

av sträckan. Alternativ 1 ger utöver cykelbanor på båda sidor även en mer skyd-

dad cykelbana på östra sidan med relativt få svängande rörelser över cykelbanan.  

Ett sammanhängande cykelstråk från Teg till I20 förutsätter dock att både Tegs-

bron och Järnvägsbron byts ut och breddas. Detta innebär att ett tredje genomgå-

ende stråk för cyklister över Umeälven tillkommer, som ansluter till planerade 

nybyggnadsområden som I20 och Teg. Enligt Umeås cykelprogram är denna ut-

byggnad av cykelvägnätet nödvändig för att tillgodose det framtida kapacitets-

behovet inför omställningen till hållbara trafikslag.  

Eftersom detta nya viktiga cykelstråk kommer att ligga intill en fortfarande högt 

trafikerad stadsgata blir det viktigt hur gatan utformas vid korsningspunkterna, 

samt hur gröntiden i signaler prioriteras. Förgrönt för cyklister i korsningar samt 
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någon form av grön våg för cyklister längs med Västra Esplanaden kan vara två 

sätt att prioritera cykel.  Det är också viktigt att korsande gång- och cykeltrafik-

strömmar, till exempel vid Kungsgatan, får en avvägd prioritet. 

Kollektivtrafik 

I båda de studerade sektionerna ges busstrafiken egna körfält som ger god fram-

komlighet längs med väg 503. Trafikanalyserna indikerar på att busstrafikens 

medelhastighet blir något högre i sektion alternativ 1, jämfört med sektion alter-

nativ 2, särskilt på sträckan mellan Skolgatan och Järnvägsbron. I alternativ 1 

finns samtidigt en risk att biltrafiken ger framkomlighetsproblem för bussarna 

som trafikerar Järnvägsallén. Vid alternativ 2, där busskörfälten är mittförlagda, 

kan det bli fördröjning för bussarna som ska in till eller ut från Skolgatan om de 

går i samma fas med biltrafiken. Det beror på när bussarna anländer till kors-

ningen. Vänstersvängande bussar från Västra Esplanaden till Skolgatan bör ha 

prioritet för att ta sig över bilkörfältet. Liksom för cykel förutsätter sammanhäng-

ande busskörfält att både Tegsbron och Järnvägsbron byts ut och breddas. 

Möjligheten att skapa en bytespunkt mellan stadstrafik och regionbusstrafik i 

korsningen med Skolgatan går att lösa för båda alternativen, men lösningen blir 

något bättre med smidigare gångtrafikrörelser med en sektion enligt alternativ 1 

(sidoförlagd kollektivtrafik). Samtidigt genererar en bytespunkt ett ökat antal fot-

gängarrörelser i en korsningspunkt med stort antal svängande bussrörelser, vilket 

kommer påverka busstrafikens framkomlighet negativt.  

En sektion enligt alternativ 1 bedöms även ge något bättre miljöer för hållplatser 

då hållplatslägen på den östra sidan kan ligga skyddade närmare gångbana och 

fasad istället för mellan körbanor för motorfordon.  

Godstrafik och biltrafik 

Framkomligheten för godstrafik kommer att vara densamma som framkomlig-

heten för biltrafik för båda utformningsalternativen. Svängmöjligheterna reduce-

ras i båda alternativen, och det har säkerställts att angöring går att lösa för alla 

kvarter och fastigheter med föreslagen utformning. En sektion enligt alternativ 1 

begränsar svängmöjligheter österut från Västra Esplanaden, medan alternativ 2 

ger begränsning av vänstersvängar generellt längs Västra Esplanaden. Syftet är 

framförallt att minska svängande rörelser över busskörfälten, vilket har tre hu-

vudsakliga skäl: 

 Färre svängande rörelser som behöver egna signalfaser ger färre signalfa-

ser och effektivare signalomlopp, vilket ger både oskyddade trafikanter 

och busstrafiken längre gröntider i korsningarna. 

 Separata svängkörfält påverkar gatans utformning och tar yta i anspråk på 

bekostnad av ytor för oskyddade trafikanter i en sektion där utrymmet re-

dan är knappt.  Extra svängkörfält gör även gatan svårare att korsa för 

oskyddade trafikanter (fler körfält, mer komplex gatumiljö) 

 Svängande rörelser över flera körfält är oftast svåra att överblicka och är 

förenade med flera konfliktpunkter. Bör därför även reduceras av trafik-

säkerhetsskäl. 
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Figur 5-1 Till vänster reducerade svängrörelser för sektion alternativ 1. Till höger reducerade svängrö-
relser för sektion alternativ 2. Observera att i korsningen med Storgatan har en utrymmesstu-
die gjorts som konstaterat att det är möjligt att ta från övriga ytor för att möjliggöra en väns-
tersväng från södergående körfält för att framför allt gods ska kunna tas in till centrum denna 
väg. Detta kommer dock att leda till en trögare korsning.  

En konsekvens av att svängmöjligheterna reduceras är att körvägarna till vissa 

målpunkter blir längre och att godsleveranser till centrum i vissa fall behöver 

förändra sina rutter. Godsleveranser som inte har målpunkt i centrala Umeå för-

modas köra via ringleden.  

En möjlighet att reducera konsekvenserna för godstrafiken med målpunkt längs 

Storgatan är genom att addera ett vänstersvängkörfält för endast godstrafik i 

korsningen med Storgatan. Detta skulle underlätta för godstransporter som kom-

mer norrifrån och som då kan svänga vänster in på Storgatan. 

Under rusningstrafik kommer det, precis som idag, att vara köer på Västra Es-

planaden. Ett sätt att öka tillgängligheten för godstrafiken kan vara att införa off 

peak-leveranser, samlastning för att minska antalet fordon som kör in i city, samt 

omlastning till lastcykel för last-mile-lösningar.  

Kapacitet 

För de centrala delarna av Umeå har en mikroskopisk trafiksimulering med 

PTV:s11 verktyg Vissim använts. Mikroskopisk simulering gör det möjligt att på 

en mer detaljerad nivå se hur samtliga färdmedel kommer påverkas vid föränd-

ringar. Analyserna är gjorda för prognosår 2030 och med två olika matriser – 

dels med ett målstyrt scenario med 65% hållbart resande och dels med ett scena-

rio som motsvarar dagens resmönster. 

 
11 PTV Group Tyskland, Utvecklare inom mjukvaror för trafik- och logistiklösningar  
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Sammanfattningsvis ger båda sektionerna en ökad transportkapacitet genom in-

förande av busskörfält och ökade ytor för gående och cyklister. Däremot begrän-

sas kapacitet för övrig vägtrafik.  

Alternativ 1 – sidoförlagd kollektivtrafik 

Lösningen innebär begränsad kapacitet för vägtrafik men trafikföringen bedöms 

fungera för ett scenario där målet om 65 % hållbart resande uppnås. Köer beräk-

nas uppstå under högtrafik: 

 I korsningen med Hissjövägen (för trafik som kommer norrifrån). Köer 

uppstår även med ett målstyrt scenario. 

 I korsningen med Järnvägsallén, samtliga riktningar. Köer uppstår även 

med ett målstyrt scenario. 

Idag är gångtrafikflödena i studerade korsningar låga och bedöms ej påverka ka-

paciteten nämnvärt. Men vid ökade gångtrafikflöden kan det komma att påverka 

kapaciteten för vägtrafiken, då de behöver väja för gångtrafikanter vid över-

gångsställen. Detta gäller speciellt korsningen med Skolgatan om den utvecklas 

till knutpunkt för busstrafiken.  

Det är T-korsningarna för södergående körfält vid Järnvägsviadukten som di-

mensionerar kapaciteten. Enligt analyserna blir kapaciteten i stråket cirka 500 

fordon i maxtimmen per riktning. Det motsvarar cirka 3500 fordon per dygn och 

riktning (med antagande om att maxtimmen motsvarar 15 procent av dygnstrafi-

ken (ÅDT)). Kapacitet kan sannolikt utökas något, exempelvis genom separata 

svängande körfält, trafiksignaler och förändrade körmönster. Samtidigt kan 

dessa lösningar medföra negativa konsekvenser för övriga trafikslag. 

Eftersom Järnvägsallén blir alternativet för en stor andel av de som vill nå de 

östra sidogatorna ökar resandet där och förstärker köbildningen som uppstår som 

effekt av kapacitetsminskningen på ramperna. Det innebär även kapacitetspro-

blem vid gator som har in- och utfarter via Järnvägsallén. Inställningar av signa-

len vid Järnvägsallén påverkar var kön bildas. 

De begränsade svängmöjligheterna österut leder också till att fler som kommer 

söderifrån istället väljer Kyrkbron då det är lättare att ta sig in via centrum den 

vägen. Det beräknas innebära en överflyttning på cirka 270 bilar i maxtimmen 

vilket motsvara cirka 1 800 fordon per vardagsdygn.  

Om resandet ej utvecklas enligt målet om 65 % hållbart resande visar trafikana-

lyserna på att kösituationen förvärras och det finns risk för att vissa köer ej av-

vecklas med utbredning av stillastående trafik som följd. Värst blir då situationen 

i korsningarna i anslutning till Järnvägsviadukten och längs Järnvägsallén. 

Alternativ 2 – mittförlagd busstrafik  

Lösningen innebär begränsad kapacitet för vägtrafik men bedöms funka generellt 

bra för biltrafik, framförallt när målet om 65% hållbara resor uppnås. Viss kö-

bildning beräknas uppstå i korsningen Västra Norrlandsvägen/Ridvägen och si-

tuationen förvärras om målet om hållbart resande ej uppnås. 
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Generellt flyter trafiken på bättre än för en sektion enligt alternativ 1, men det 

blir fortfarande bitvis köer. Kapaciteten ligger kring 600–700 fordon/maxtimmen 

per riktning i stråket där Västra Norrlandsgatan bedöms vara den dimension-

erande korsningen. Det motsvarar en kapacitet på 4500 fordon per dygn och rikt-

ning (med antagande om att maxtimmen motsvarar 15 procent av dygnstrafiken 

(ÅDT)). Även i detta fall kan kapaciteten komma att påverkas av justeringar av 

signaler och hur trafikanterna väljer att resa genom systemet.  

Kapacitetsminskningen på Västra Esplanaden leder till vissa omfördelningsef-

fekter där en del av biltrafiken smiter via sidogatorna istället för att köra via 

Västra Esplanaden. Jämfört med dagens situation blir dock effekterna små om 

ens märkbara eftersom byggandet av Västra Länken i sig ger en trafikreduce-

rande effekt i centrum. 

Överflyttningen till Kyrkbron som effekt av åtgärderna på Västra Esplanaden är 

cirka 190 fordon under maxtimmen och motsvarar cirka 1 270 fordon per var-

dagsdygn. 

Liksom för alternativ 1 kommer antalet fotgängare och cyklister i korsningspunk-

terna att påverka biltrafikens framkomlighet då de har väjningsplikt. Ju högre 

antal fotgängare och cyklister som ska passera korsningen desto större begräns-

ningar av kapaciteten för bilister (inklusive gods).  

Konsekvenser i centralt belägna korsningspunkter 

Nedan visas en sammanfattning av de fyra analyserna och effekter i de olika 

korsningspunkterna. Sammanfattningsvis ger båda sektionerna en begränsning 

av kapacitet för vägtrafiken vilket leder till reducerade vägtrafikflöden. Alterna-

tiv 1 ger störst minskning av fordonskapaciteten och begränsande svängmöjlig-

heter österut från Västra Esplanaden, medan alternativ 2 ger begränsning av 

vänstersvängar generellt längs Västra Esplanaden. 

Tabell 5-2 Sammanfattning av framkomlighetseffekter för biltrafiken i de olika utredningsal-
ternativen. 

Korsning Alternativ 1: kollektivtrafik sidoför-
lagd 

Alternativ 2: kollektivtrafik mittför-
lagd 

 matris 2030 65% 
mål 

matris 2030 matris 2030 65% 
mål 

matris 2030 

Hissjövägen Lång bilkö norri-
från 

Lång bilkö norri-
från 

Inga framkomlig-
hetsproblem  

Viss köbildning i 
påfarten till 
Västra Esplana-
den (söderut)  

Järnvägsal-
lén 

Lång bilkö i alla 
riktningar 

Lång bilkö i alla 
riktningar 

Inga framkomlig-
hetsproblem  

Långsam genom 
korsningen pga. 
köbildning längre 
söderut 

Västra  
Norrlands-
gatan 

Inga framkomlig-
hetsproblem ef-
tersom bilarna be-
gränsas i tidigare 
korsningar 

Köbildning i båda 
tillfarter till Västra 
Esplanaden 

Köbildning i sö-
dergående rikt-
ning, avvecklas 
inom cirka 1-2 
signalomlopp 

Lång kö norrifrån, 
och även österi-
från uppstår nu 
framkomlighets-
problem 
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Skolgatan God framkomlig-
het  

God framkomlig-
het 

God framkomlig-
het. Viss köbild-
ning söderifrån. 

God framkomlig-
het. Viss köbild-
ning söderifrån. 

Storgatan God framkomlig-
het i korsningen, 
men tidvis upp-
byggnad av 
kölängd österifrån 
vilket kan resul-
tera i blockering 
av eventuell utfart 
från nytt P-hus. 

God framkomlig-
het i korsningen, 
men tidvis upp-
byggnad av 
kölängd österifrån 
vilket kan resul-
tera i blockering 
av eventuell utfart 
från nytt P-hus. 

I stort sett bra 
framkomlighet i 
korsningen, viss 
köbildning söderi-
från.  

Köbildning österi-
från sker oftare 
och kön söderut 
är längre jmf med 
samma sektion 
med mindre tra-
fik. I enstaka fall 
byggs kön på ös-
terifrån vilket 
även kan resul-
tera i blockering 
av utfarten från 
P-huset. 

 

Restidskvoter 

Med de lösningar som föreslås för väg 503 i denna utredning kommer restiderna 

för gång, cykel och kollektivtrafik att förbättras. För biltrafiken innebär den 

minskade kapaciteten en viss fördröjning, framförallt under högtrafik. Hur 

mycket restiderna förändras för biltrafiken beror till stor del på hur det framtida 

resandet utvecklas. Om fler reser hållbart, och kommunens mål om 65% hållbart 

resande nås, bedöms biltrafikens framkomlighet ändå vara relativt god. I ett sce-

nario där kommunen växer samtidigt som dagens resmönster kvarstår uppstår 

däremot större framkomlighetsproblem för biltrafiken. Samtidigt ska omvand-

lingen av väg 503 till stadsgata, och den därmed minskade kapaciteten för biltra-

fik, ses som en åtgärd för att målen om hållbart resande ska uppnås. 

Restidskvot är ett mått som kan användas för 

att beräkna hur attraktivt ett färdmedel är jäm-

fört med att resa med bil. Jämförs kollektivtra-

fik med bil innebär en restidskvot på 1,5 att det 

tar 50 % längre tid att resa med kollektivtrafik.  

En beräkning av restider och restidskvoter har gjorts för följande relationer: 

 Startpunkter: Ersboda handelsområde, Hagarondellen, Rådhustor-

get/Centrum och Tegs centrum. 

 Målpunkter: Ersboda handelsområde, Rådhustorget/Centrum, Universi-

tetet/Sjukhusområdet och Söderslätts handelsområde. 

Tabellen nedan visar restidskvoter för ett urval av dessa resrelationer under max-

timme. Urvalet är de som bedöms intressanta kopplade till förändringen av väg 

503. Restidskvoterna är framtagna för att spegla högtrafik vilket innebär kapaci-

tetsbegränsningar för framförallt biltrafiken. Det kan noteras att en sektion med 

sidoförlagd busstrafik generellt ger bättre restidskvot för hållbart resande som en 

följd av att kapaciteten för biltrafik blir lägre, med ökade bilrestider som följd. 

Tabell 5-3  Restidskvoter under maxtimme. Restidskvot beräknas som restiden med kollektivtrafik resp. 
cykel jämfört med restid med bil. Färgerna innebär följande:  
mörkgrönt (restidskvot<=1): snabbare eller lika snabb restid med koll/cykel än med bil;  ljus-
grönt (1<restidskvot<=1,5): resan med koll/cykel tar max 50 % längre tid än med bil; gult 
(1,5<restidskvot<=2): resan med koll/cykel tar max 100 % längre tid än med bil; rött 
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(restidskvot >2): resan med koll/cykel tar mer än 100 % längre tid än med bil, dvs mer än 
dubbelt så mycket tid. 

Restidskvot Nuläget 2030:  

Matris 65% hållbara re-
sor 

2030:  

Matris enligt RVU 

Sektion 1  
(Sidoförlagd) 

Sektion 2  
(Mittförlagd) 

Sektion 1  
(Sidoförlagd) 

Sektion 2  
(Mittförlagd) 

Startpunkter/ 
Målpunkter 
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Ersboda  
handelsområde 

1,8 2,4 1,0 1,6 1,4 2,1 0,9 1,5 1,3 2,0 

Hagarondellen 

1,3  0,8  1,4  0,8  1,2  

Rådhustor-
get/Centrum 

 2,4  1,6  1,5  1,5  1,5 

Tegs centrum 
2,4  1,5  1,5  1,5  1,5  

C
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e
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ra
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k
 

Ersboda  
handelsområde 

1,2 1,7 0,8 1,3 1,2 1,7 0,8 1,2 1,1 1,6 

Hagarondellen 

0,9  0,4  0,7  0,4  0,6  

Rådhustor-
get/Centrum 

 1,5  1,5  1,4  1,5  1,4 

Tegs centrum 
1,2  1,1  0,8  1,1  1,0  

 

Restidskvoterna ska tolkas indikativt, det är många osäkerheter inblandade i be-

räkningarna. Här listas vilka antaganden som har gjorts och hur restidskvoterna 

är beräknade: 

 I bilrestiderna ingår körtider och en schablontid på 5 minuter för gångtid 

till parkering. Bilrestider är hämtade från VISSIM-modellen för delarna 

där sträckan finns i modellen och är kompletterade med tider från Google-

Maps för sträckorna utanför simuleringsmodellen. 

 I kollektivtrafikkörtider ingår själva åktiden i bussen inkl. byten, gångtid 

till hållplats som antas vara 5 minuter för alla relationer (enligt planerings-

principen att gångtid till hållplats borde vara minst lika bra som gångtid 

till bilparkering) och genomsnittlig väntetid som är halva turtätheten i 

högtrafik. Åktiden i bussen inkl. byten för nuläget är hämtade från rese-

planeraren, medan åktiden i bussen för 2030 är beräknade baserade på 

körhastighet från VISSIM-modellen, och antal byten baserat på förslag 

till linjenät 2033. Väntetider år 2030 har anpassats med antagandet att alla 

bussar kör med 5-minuters turtäthet. 

 I cykelrestiderna ingår cykeltid (20 km/h, baserat på Googlemaps) plus 

tid för att parkera cykeln, som antas vara 2 minuter i alla relationer. 
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För en mer detaljerad beskrivning, se PM Trafikanalys. 

5.3 Social hållbarhet 

Trafiksäkerhet 

I stadsmiljö är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter högst prioriterad. För 

god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på väg 503 spelar utformningen av 

passager för fotgängare och cyklister stor roll. Merparten av passagerna längs 

sträckan kommer att signalregleras, vilket i sig inte är en trafiksäkerhetsåtgärd 

eftersom höga hastigheter fortfarande är möjliga.  

För att åstadkomma god trafiksäkerhet är tumregeln att hastigheten i konflikt-

punkter inte ska överstiga 30 km/h. Detta kan göras till exempel genom att införa 

olika typer av farthinder längs körfälten eller genom införande av hastighetska-

meror. Även de reducerade körfältsbredderna kan ha viss påverkan på hastig-

heten. Denna effekt kan bli tydligast för en sektion enligt alternativ 2 där körba-

nan är indelad i tre delar.  

För busstrafiken bör gupp undvikas och införande av ISA eller annat system för 

assisterad hastighetshållning är ett bättre alternativ. Avvägningar gällande trafik-

säkerhet och förutsättningar för en effektiv gatudrift behöver också göras i de 

kommande utredningsskedena för de olika delarna av väg 503.  

En sektion enligt alternativ 2 kan innebära en extra trafiksäkerhetsrisk för cyklis-

ter eftersom det kan bli nödvändigt att korsa vägen fler gånger än för en sektion 

enligt alternativ 1, då cykelbana finns på båda sidor om vägen. En sektion enligt 

alternativ 1 kan samtidigt vara svårare att begripa för sällanbesökare, eftersom 

två separata dubbelriktade körbanor ska korsas.  

Trygghet 

Den upplevda tryggheten längs väg 503 beror på flera faktorer, t ex hastighet och 

hastighetsvariationer, buller, gestaltning, vilka verksamheter som kommer att 

finnas i bottenvåningar, om bottenvåningar är utformade för att ge ”ögon på ga-

tan”, samt hur väl belyst gatan blir i sin framtida utformning. Levande bottenvå-

ningar kan åstadkommas genom planbestämmelser för ny bebyggelse, men också 

genom att gatans utformning gör den attraktiv för fotgängare som utgör potenti-

ella besökare i både nya och befintliga lokaler. Fler fotgängare ger också fler 

”ögon på gatan” och en tryggare miljö. Ur denna aspekt är en sektion enligt al-

ternativ 1 eventuellt något mer attraktiv eftersom gångbanorna är bredare och 

kan ge utrymme för viss vistelse. I båda sektionerna finns utrymme för belys-

ningsstolpar i trädzonerna i anslutning till gång- och cykelbanor, vilket möjliggör 

en god belysning.  

5.4 Stadsbild och stadsliv 

Stadsbilden påverkas av flera olika faktorer så som gaturummets form (höjd, 

bredd, fördelning av utrymme), plantering och träd, arkitektur och fasader, 
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möblering och gestaltning. Förslagen på sektioner ger båda goda förutsättningar 

för en attraktiv stadsbild och ett rikare stadsliv. 

Plats för människan i staden 

En sektion enligt alternativ 1 ger mer utrymme på Västra Esplanaden för fot-

gängare, cyklister och något bättre möjlighet till vistelse än en sektion enligt al-

ternativ 2, vilket kan innebära bättre förutsättningar för stadsliv. Alternativ 2 är 

en sektion med fyra parallella trädrader vilket ger mer grönska, en annan positiv 

effekt för upplevelsen av gaturummet.   

En reducering av trafiken och hastigheten kommer att innebära att vägen blir mer 

attraktiv som vistelseplats, genom dämpat buller och bättre luftkvalitet, vilket 

också kan ge bättre förutsättningar för stadsliv. 

Förslagen på omgestaltning av väg 503 bedöms minska dess barriäreffekt. Färre 

planskilda korsningar samtidigt som hastigheten sänks och körbanas bredd redu-

ceras har positiv effekt för kontakten mellan fasaderna.  På den centrala sträckan 

längs Västra Esplanaden minskar exempelvis antalet körfält för bil från två till 

ett i vardera riktningen och mer utrymme ges till de hållbara trafikslagen.  

 

Figur 5-2 Fördelning av gaturummet för alternativ 1 och alternativ 2. 

Minskade barriäreffekter 

På delar av den utredda vägsträckan föreslås sektioner med bredder på över 40 

meter för att inrymma alla de önskvärda funktionerna med acceptabla bredder 

för samtliga trafikslag och funktioner som t ex träd. En bred gata kan innebära 

att gatans barriäreffekt blir större. Samtidigt planeras den framtida väg 503 för 

mindre ytor för biltrafik och fler personer som reser till fots, med cykel och med 

kollektivtrafik. Om mängden fordon minskar kan barriäreffekten som en bred 

gata orsakar hållas nere. Det faktiska avståndet mellan fasaderna kan samtidigt 

innebära mindre kontakt mellan gatans båda sidor.  

Som jämförelse har Ringvägen på Södermalm i Stockholm en total bredd på cirka 

40 meter. Gatan har fyra körfält, två lokalgator, trädzoner samt gångbanor på 

ömse sidor. Effekten av denna gatustruktur blir att gatan kan upplevas som två 

separata gator med bristande kontakt. Den planerade utformningen av väg 503 
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innebär dock smalare sammanhängande asfaltsytor, maximalt 7 meter, vilket 

också kan minska barriäreffekten och göra gatan enklare att korsa.  

Ett annat exempel är Karlavägen på Östermalm. Denna gata har också en ga-

tubredd på cirka 40 meter. Gatan har 4 körfält, vara två utgörs av mittförlagda 

kollektivtrafikkörfält. Gångbanor och långsgående angöring samt ett centralt 

parkstråk som flitigt används av flanörer och som bryter ner sektionen. Kors-

ningspunkterna för oskyddade trafikanter är omsorgsfullt omhändertagna och ut-

formade som små platser/torg. Det saknas cykelbanor längs gatan, men det har 

idag kompletterats med målade cykelfält.  

Ett tredje exempel är Lindhagensgatan på Kungsholmen som har fyra körfält, 

separerade cykelbanor (smala) och en gatubredd på cirka 36 meter. Mittförlagt 

finns en växtbädd med träd som ger grönska men som även begränsar möjlig-

heten för oskyddade trafikanter att korsa gatan. 

 

Figur 5-3 Ringvägen på Södermalm i Stockholm har en gatubredd på cirka 40 meter.  

 

Figur 5-4 Karlavägen på Östermalm i Stockholm har två körfält i vardera riktning, varav ett mittförlagt 
busskörfält och en bredd på totalt cirka 40 meter.  
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Figur 5-5 Lindhagensgatan på Kungsholmen har fyra körfält, separerade cykelbanor och en gatubredd 
på cirka 36 meter. 

5.5 Kostnader 

Utredningen har inkluderat en övergripande kostnadsbedömning för projektet. 

Kostnadsbedömningen omfattar entreprenadkostnader för samtliga utredda del-

sträckor, som sedan har räknats upp med en schablonkostnad bestående av en 

procentandel av entreprenadkostnaden för ÄTA-arbeten, projektering, projekt- 

och byggledning, totalt 32 procent av entreprenadkostnaden. I Tabell 5-4 redo-

visas entreprenadkostnaderna för en utformning enligt varje sektion per del-

sträcka, samt en sammanlagd kostnadsbedömning för respektive alternativ ex-

klusive och inklusive schablonkostnaden.  

Tabell 5-4 Kostnadsuppskattning för delområden på väg 503.  

Delområde Alternativ 1 Alternativ 2 

1 Tegsbron  321 255 000 321 255 000  

2 Hagarondellen-Tegsbron 56 528 026 62 119 448 

3 Tegsbron-Tegsvägen 72 846 522 76 546 657 

4a Hagarondellen-Ersbodaron-
dellen (enklare åtgärder) 

5 163 152   5 163 152 

4b Tegsvägen-Tegsrondellen 
(enklare åtgärder) 

13 488 549 - 

Totalt 469 280 000 465 100 000 

Totalt inklusive schablonkostnad 
för projektering, ÄTA-arbeten mm 

619 449 600 613 932 000 

 

En ny Tegsbro utgör merparten av kostnaden för den utredda sträckan. För de 

båda alternativen till sektioner är alternativ 2 något dyrare att anlägga per meter. 

För mer information, se PM Kostnadsbedömning.  
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6. Slutsatser 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från utredningen. 

En av målsättningarna med en ombyggnad av Västra Esplanaden är att förbättra 

luftkvaliteten. Om luftkvalitetsnormen för kvävedioxid ska uppnås behövs minst 

en halvering av dagens trafikmängder, enligt de redovisade beräkningarna. En 

förbättring av luftkvaliteten utgör en förutsättning för att förtätning ska kunna 

ske i anslutning till Västra Esplanaden. Om fler människor ska bo i gatans närhet 

behöver det vara säkert att exponeras för luften i anslutning till gatan, även under 

längre tidsperioder.  

Trafikmängderna på Västra Esplanaden kan minskas genom att genomfartstrafik 

flyttas ut till ringleden, samt genom att överflyttning sker till gång, cykel och 

kollektivtrafik för resor till och inom innerstaden. Ur detta perspektiv är det ingen 

nackdel om kapaciteten för biltrafik reduceras lokalt längs Västra Esplanaden, 

utan detta kan ses som en metod för att uppnå luftkvalitetsnormen och målet om 

65 procent resor med hållbara färdsätt. Kapaciteten i vägtrafiksystemet är en sty-

rande faktor för efterfrågan på bilresor. Gatan bör därför inte dimensioneras för 

mer biltrafik än vad människan och gaturummet tål. Istället bör gatan utformas 

med goda förutsättningar för de kapacitetsstarka trafikslagen gång, cykel och 

kollektivtrafik. På så vi kan gatans transportkapacitet ökas utan att äventyra den 

friska luften eller möjligheten för stadsutveckling. 

Beredskap för att hantera eventuella överflyttningar av biltrafik till andra stråk 

genom staden behöver dock finnas för att oönskade effekter inte ska uppstå på 

andra platser.  

Eventuella nackdelar med låg kapacitet för biltrafik drabbar även godstrafiken, 

vilket kan innebära att det finns behov av fler strategier för att öka framkomlig-

heten för gods, till exempel leveranser utanför rusningstid, samlastning eller 

transporter med andra typer av fordon i centrum. Sett till hela Umeås transport-

system innebär dock byggandet av Västra länken en utökad kapacitet för bil- och 

godstrafik. 

De två olika förslagen till principsektioner för väg 503 ger båda en omfördelning 

av ytor till förmån för hållbara och mer kapacitetsstarka trafikslag. Den totala 

transportkapaciteten längs stråket utökas på så vis även om kapaciteten för bil-

trafik reduceras (i storleksordningen en halvering jämfört med dagens kapacitet). 

En sektion enligt alternativ 1 innebär en större minskning av kapaciteten för bil 

än alternativ 2, samtidigt som alternativ 1 innebär att större ombyggnader behövs 

utanför stadskärnan på de platser där återgång ska ske till befintlig gatuutform-

ning. För cykel innebär en sektion enligt alternativ 1 en högre kapacitet och till-

gänglighet, eftersom cykelbana ryms på gatans båda sidor. Fotgängare har också 

bredare mått i denna sektion, vilket ger bättre förutsättningar för vistelse.  
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Om målsättningen är att trafiken ska minska bör inte nya verksamheter som ge-

nererar mycket trafik planeras på Västra Esplanaden. Av den anledningen, och 

för att tillgängligheten inte blir tillräckligt god med in- och utfart från endast det 

norrgående bilkörfältet, bör ett nytt läge sökas för ett parkeringshus i centrala 

Umeå.  

För de hållbara trafikslagen, särskilt buss och cykel, är det viktigt med samman-

hängande separerade trafikytor längs med hela sträckan. Ska busslinjer flyttas till 

väg 503 behöver det finnas busskörfält längs hela den sträcka där biltrafiken är 

tät. För att stråket ska vara attraktivt för cyklister behöver cykelbanor vara sam-

manhängande och ha god kvalitet längs hela sträckan. Av denna anledning blir 

den framtida utformningen av Tegsbron och Järnvägsviadukten vital för stråk-

funktionen hos väg 503. Om denna inte kan uppnås på hela sträckan kan det 

eventuellt vara bättre att satsa på en annan förbindelse över älven för t ex cykel.  

Under den period då ombyggnaden pågår kan den tillfälliga avstängningen av 

delsträckor användas som ett kraftfullt styrmedel för en omställning till hållbara 

transporter. Möjligheten att köra bil genom Umeå via Tegsbron kommer att be-

höva tas bort då Tegsbron ska byggas om, vilket ger en möjlighet att ställa om 

resvägar till ringleden och lokala transporter till mer hållbara trafikslag. För-

slagsvis omdanas Västra Esplanaden i samband med ombyggnaden av Tegsbron. 

Om Järnvägsviadukten inte ska byggas om i anslutning till Västra Esplanadens 

ombyggnad föreslås att den får en tillfällig utformning som prioriterar enbart 

hållbara trafikslag fram till dess att den kan breddas för att inrymma alla trafik-

slag.  Detta för att inte ta bort stråkfunktionen för buss- och cykeltrafiken. Redan 

i samband med öppnande av Västra länken föreslås åtgärder som leder trafiken 

till ringleden finnas på plats. 

På Teg finns planer på att bygga en mobilitetsanläggning vid korsningen mellan 

Tegsvägen och väg 503. Ett förslag är att studera om det är möjligt att skapa en 

mobilitetsanläggning i ett mer centralt läge, till exempel i Tegs centrum. Därige-

nom skulle anläggningen kunna bli relevant för fler användargrupper och främja 

utvecklingen av Tegs centrum. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Luftanalys 

Bilaga 2. Trafikanalys 

Bilaga 3. Parkeringshus kv. Ymer 

Bilaga 4. Utvärdering av sektioner 

Bilaga 5. Kostnadsbedömning 


