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1 BESKRIVNING AV NULÄGET 

Området som ska planläggas ligger intill Malaxvägen. För närvarande går all 
trafik till idrottsområdet via Pixnevägen, som också har annan matartrafik i om-
rådet. På Malaxvägen finns Töckmovägens anslutning cirka 50 meter från 
Pixnevägens anslutning. På Malaxvägen finns dessutom flera tomt- och lant-
bruksanslutningar. (figur 1) En detaljplan för området utarbetades 1988. Ett 
utdrag från den finns i figur 2.  
 

 
Bild 1. Planområdets avgränsning 
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Bild 2. Utdrag ur gällande plan. 
 
Baserat på en uppskattning av trafikalstringen är den nuvarande trafikmängden på Pixnevägen cirka 
430 fordon/dygn. Belastningen på gatan är störst då det är någon viktig match i ishallen. Vid den viktig-
aste matchen våren 2022 var det cirka 400 åskådare på plats. Då kan trafikmängden stiga till 600 for-
don/dygn. Pixnevägen är en anslutning med refug med väjningsplikt samt övergångsställe. Hastighets-
begränsningen på Pixnevägen är 40 km/h och på Malaxvägen 80 km/h. Trafikmängden på Malaxvägen 
(landsväg 679) är för närvarande cirka 2530 fordon/dygn. Under åren 2017-2021 har det skett en egen-
domsskada på Malaxvägen, som var en svängningsolycka.  

 
Bild 3. Olyckor som tillkännagivits till polisen åren 2017-2021. 
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2 MÅL 

Det har planerats många nya idrottsfunktioner på området som ska planläggas. När det gäller trafikalst-
ringen är den viktigaste av dem en ny idrottshall samt en till fotbollsplan. På grund av de nya funktion-
erna har ett nytt parkeringsområde anvisats intill Pixnevägen samt en annan infart från Malaxvägen. (fi-
gur 3) 
 

 
Bild 4. Plan över områdets kommande funktioner. 
 
Vid uppskattning av de nya funktionernas trafikalstring utgör de stora säsongs- och veckodagsvariation-
erna samt de stora variationerna i antalet besökare vid olika aktiviteter en utmaning. De dagliga trafik-
mängderna kan variera mycket, men i tabell 1 presenteras en uppskattning av den genomsnittliga 
dygnstrafiken enligt visionens markanvändning samt möjlig maximibelastning exempelvis vid 
olika evenemang. Det antas att olika verksamheter på området inte ordnar stora evenemang samti-
digt. Den extra trafiken vid olika evenemang går via Pixnevägens anslutning, eftersom parkeringsområ-
dena längs den ligger längre bort från funktionerna. Användningsgraden för parkeringsområdet vid den 
nya infarten blir hög också under en genomsnittlig dag, så det finns inte egentligen utrymme för extra 
trafik vid evenemang. 
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Tabell 1. Beräkning av trafikalstring 1 
 
Pixnevägen                   

Boende 
        

  

egnahemshus tot. invånare resor/inv. resor pers.bil pers.bilsresor belastning GDT besöksresefaktor GDT 

35 105 2,46 258,3 0,59 152,397 1,48 102,97 1,22 126 

  
        

  
Offentlig service areal besök/100 

m2 vy 

 
pers.bil pers.bilsbesök 

 

  
GDT 

YS 157 2300 2 46 0,77 35,42 
 

  
71 

YS 161 Pixnekliniken 400 15 60 0,77 46,2 
 

  
92 

  
        

  
Idrottsområdet areal besökare/100 

m2 vy 
besökare pers.bil pers.bils-besökare belastning bilbesök till+från GDT 

Ishallen 1000 8 80 0,65 52 1,84 28,261 2 57 

Idrottshallen 1000 8 80 0,65 52 1,84 28,261 2 57 

Lekparken 
        

10 

Friidrottsarenan 
        

60 

Fotbollsplanen 
        

60 

Tennis/Padel/Beachvolley 
        

20 

Genomsnittlig trafik                 552 

extra trafik evenem. 
        

400,00 

Trafik under evenemang                 952 

Ny infart                   

Idrottsområdet areal besökare/100 
m2 vy 

besökare pers.bil pers.bils-besökare belastning bilbesök till+från GDT 

Ishallen/hälften 1800 8 144 0,65 93,6 1,84 50,87 2 102 

Idrottshallen/en del 3500 8 280 0,65 182 1,84 98,913 2 198 

Fotbollsplanen x 2 
        

100 

          
Boende 

        
  

egnahemshus  invånare resor/inv. resor pers.bil pers.bilsresor belastning GDT besöksresefaktor GDT 

3 10 2,46 24,6 0,59 14,514 1,48 9,8068 1,22 12 

                  412 
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3 ÅTGÄRDER 

Enligt trafikalstringsberäkning 1 (tabell 1) granskas behovet av kanalisering vid Pixnevägens och den 
nya infartens anslutningar. Det antas att största delen (90 %) anländer till området från Malaxhållet och 
endast 10 % från riksväg 8. Figur 4 visar behovet av kanalisering vid olika trafikmängder enligt 80 
km/h dimensionerande hastighet. 
 

 
Bild 5 .Behov av kanalisering i en T-korsning. (Plankorsningar, Vägförvaltningen 2001) 
 
Malaxvägen 
Trafik som kör rakt i huvudriktningen (år 2019) As+Cs 2530 fordon/dygn 
Trafik som kör rakt i huvudriktningen (år 2040) As+Cs 2900 fordon/dygn 
 
Pixnevägen 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen under ett genomsnittligt dygn,  
Av 552*0,9/2=250 fordon/dygn 
 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen vid evenemang,  
Av 952*0,9/2=430 fordon/dygn 
 
Ny infart 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen under ett genomsnittligt dygn,  
Av 412*0,9/2=185 fordon/dygn 
 
Enligt uppskattningarna av trafikmängden behövs väjningsutrymme vid Pixnevägens anslutning redan 
med nuvarande trafikmängd på Malaxvägen vid trafiken för ett genomsnittligt dygn, då idrottsområdets 
funktioner har förverkligats. (figur 4).  
 
På grund av Töckmovägens anslutning på motsatta sidan på bara 50 meters avstånd finns det dock inte 
plats att bygga väjningsutrymme vid Pixnevägens anslutning utan att Töckmovägens anslutning flyttas. 
En flyttning av anslutningen kan undvikas genom att man i planen anvisar mera parkeringsområden 
i anslutning till den nya infarten än vid Pixnevägen och bygger väjningsutrymme vid den nya 
infarten. 
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Längs Pixnevägen går det att placera cirka 20 nya bilplatser så att anslutningen vid en prognostiserad 
situation fungerar utan kanalisering. Det nuvarande lilla parkeringsområdet (40 bilplatser) inne på id-
rottsområdet har beaktats i beräkningen. Det föreslås att resterande 270 bilplatser, som enligt upp-
skattningen behövs, ska placeras i anslutning till den nya infarten. I tabell 2 presenteras en ny beräk-
ning av trafikalstringen. 
 
Tabell 2. Beräkning av trafikalstring 2 
 
Pixnevägen                   

Boende 
        

  

egnahemshus tot. invånare resor/inv. resor pers.bil pers.bilsresor belastning GDT besöksresefaktor GDT 

35 105 2,46 258,3 0,59 152,397 1,48 102,97095 1,22 126 

  
        

  
Offentlig service areal besök/100 

m2 vy 

 
pers.bil pers.bilsbesök 

 

  
GDT 

YS 157 2300 2 46 0,77 35,42 
 

  
71 

YS 161 Pixnekliniken 400 15 60 0,77 46,2 
 

  
92 

  
        

  
Idrottsområdet areal besökare/100 

m2 vy 
besökare pers.bil pers.bils-be-

sökare 
belastning bilbesök till+från GDT 

Idrottshallen 300 8 24 0,65 15,6 1,84 8,4782609 2 17 

Ishallen/hälften 500 8 40 0,65 26 1,84 14,130435 2 28 

Lekparken 
        

10 

Friidrottsarenan 
        

20 

Fotbollsplanen 
        

20 

Tennis/Padel/Beachvolley 
        

20 

Genomsnittlig trafik                 404 

extra trafik evenem. 
        

15,00 

Trafik under evene-
mang 

                419 

Ny infart                   

Idrottsområdet areal besökare/100 
m2 vy 

besökare pers.bil pers.bils-be-
sökare 

belastning bilbesök till+från GDT 

Ishallen/hälften 2300 8 184 0,65 119,6 1,84 65 2 130 

Idrottshallen/en del 4200 8 336 0,65 218,4 1,84 118,69565 2 237 

Fotbollsplanen x 2 < 
       

140 

Friidrottsarenan 
        

40 

          

Boende 
        

  

egnahemshus  invånare resor/inv. resor pers.bil pers.bilsresor belastning GDT besöksresefaktor GDT 

3 9 2,46 22,14 0,59 13,0626 1,48 8,8260811 1,22 11 

                  558 
extra trafik evenem. 

        
400,00 

Trafik under evene-
mang 

                958 
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Pixnevägen 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen under ett genomsnittligt dygn,  
Av  404*0,9/2=180 fordon/dygn 
 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen vid evenemang,  
Av  419*0,9/2=190 fordon/dygn 
 
Ny infart 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen under ett genomsnittligt dygn,  
Av  558*0,9/2=250 fordon/dygn 
 
Vänstersvängande trafik i huvudriktningen vid evenemang,  
Av  958*0,9/2=430 fordon/dygn 
 
Enligt figur 4 fungerar Pixnevägens anslutning nätt och jämnt utan väjningsutrymme med de trafik-
mängder som beräkningen av trafikalstring 2 är baserad på, men vid den nya infarten behövs väjnings-
utrymme redan med den nuvarande trafikmängden på Malaxvägen under ett genomsnittligt dygn, då de 
planerade funktionerna på hela idrottsområdet har förverkligats.  
Tomtanslutningarna måste flyttas till den nya infarten, eftersom de nuvarande anslutningarna kommer 
att ligga på väjningsutrymmets område. En minskning av antalet tomanslutningar stöder också annars 
målen för trafiksäkerheten. Även på vägens andra sida stängs en tomtanslutning där det också går att 
köra via Töckmovägen. 
 
Väjningsutrymmets längd 
För att uppskatta väjningsutrymmets längd gjordes en funktionsgranskning med DanKap-programmet 
vid den nya infartens anslutning i en situation där trafiken vid evenemang (270 parkerade bilar) anlän-
der till området inom 30 minuters tid: 
 
Malaxvägen   2900*0,1=290 fordon/h 
 
Ny infart  270 bilplatser 30 min => 540 fordon/h 
 
Enligt funktionsgranskningens resultat blir fördröjningen vid vänstersväng från huvudriktningen 6 se-
kunder och köns längd 3 fordon, så väjningsutrymmets längd (40 m) räcker till. 
 
Vid den nya infartens anslutning gjordes en funktionsgranskning med DanKap-programmet också för en 
situation där hela parkeringsområdet töms på 20 minuter via den nya infarten, exempelvis efter ett 
stort publikevenemang: 
 
Malaxvägen  2900*0,1=290 fordon/h 
 
Ny infart  270 bilplatser 20 min => 810 fordon/h 
 
Enligt funktionsgranskningens resultat blir fördröjningen i sidoriktningen 80 sekunder och köns längd 31 
fordon. På avsnittet mellan parkeringsområdet och Malaxvägen ryms cirka 20 bilar att köa. Fastän man 
kan tillåta längre väntetider och kölängder vid evenemang än vid s.k. normal trafiksituation, rekom-
menderas en lösning där det byggs en enkelriktad förbindelse för fordonstrafik som kör bort 
från den nya infartens parkeringsområde till Pixnevägen. På så sätt kan utfart ske via två anslut-
ningar, varvid köns längd halveras. Även vid eventuella olyckor är ett stort antal fordon inte beroende 
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av en enda förbindelse. Vid behov kan den enkelriktade förbindelsen till Pixnevägen vara stängd med en 
bom i s.k. normala situationer eller alternativt kan den användas för av-/påstigning. Förbindelsen ska 
vara smal och krokig så att hastigheterna inte blir för höga och så att situationen är trygg för korsande 
fotgängare och cyklister.  
 
I figur 5 visas en möjlig fördelning av parkeringsområden och en förbindelse för fordonstrafik samt en 
plats för av-/påstigning enligt beräkningen av trafikalstring 2. Gång- och cykelvägar är angivna med 
orange. 
 

 
Bild 6. Förslag till storlekar på parkeringsområdena samt en enkelriktad väg för fordonstrafik mellan par-
keringsområdena. 
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I figur 6 visas väjningsutrymmets noggrannare dimensionering samt det utrymme som den nya infar-
ten kräver. Väjningsutrymmet är dimensionerat för 80 km/h hastighet och dess bredd (svängande som 
väntar + förbikörande fil) är 5,5 meter. För väjningsutrymmet behövs inget mera vägområde. Mellan 
körfilens kant och vägområdets gräns finns cirka sex meter utrymme fram till vägrenen och utform-
ningen av diket. En fastighets tomtanslutning måste stängas på grund av väjningsutrymmet. För den 
nya infarten borde ett minst 18,5 meter brett gatuområde reserveras. 
 
Malaxvägen hör till vägnätet för stora specialtransporter (SEKV). Behoven och utrymmesreservationen 
för stora specialtransporter (7x7x40 m) skall beaktas vid noggrannare planering av väjningsutrymmet. 
 
 

 
Bild 7. Väjningsutrymmets dimensionering och utrymmesbehov för infartens anslutning. 
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4 SAMMANFATTNING 

För Pixne idrottsområdes detaljplan har en trafikgranskning gjorts med avsikt att göra en konsekvens-
bedömning av den trafik som orsakas av markanvändningen enligt den uppgjorda visionen. Vid upp-
skattning av trafikmängderna till idrottsområdet är de stora veckodags- och säsongsvariationerna en 
utmaning. Uppgifter om antalet besökare per våningsyta enligt boken ”Matkatuotoskäsikirja” över trafik-
alstringen har presenterats endast för ishallen, och även där är variationsintervallet stort. De övriga 
funktionernas trafikalstring har uppskattats utgående från erfarenhet. Uppskattningen av trafiken vid 
olika evenemang är baserad på uppgifter om antalet besökare vid den viktigaste ishockeymatchen (400 
personer) år 2022.  
 
Enligt de trafikmängder som uppskattas baserat på beräkningarna av trafikalstring har behovet av ka-
nalisering vid anslutningarna bedömts. Området ger upphov till så mycket trafik att väjningsutrymme 
måste byggas vid områdets ena anslutning. Man kom fram till att föreslå väjningsutrymme vid den nya 
infartens anslutning, eftersom inget väjningsutrymme ryms vid Pixnevägens anslutning på grund av 
närheten till Töckmovägens anslutning. En stor del av områdets parkeringsplatser ska anvisas i anslut-
ning till den nya infarten så att anländande trafik exempelvis vid publikevenemang inte orsakar trafik-
stockning på Malaxvägen. Mellan parkeringsområdet och Pixnevägen föreslås en enkelriktad förbindelse 
för fordonstrafik för att undvika trafikstockning då besökarna ska köra bort från området efter publik-
evenemang.  
 
Eftersom uppskattningarna av anslutningarnas funktion har gjorts enligt trafik vid olika evenemang kan 
man anta, att anslutningarna fungerar bra vid genomsnittlig dygnstrafik. Antalet parkeringsplatser är 
också bra för besökare under ett genomsnittligt dygn. Vid publikevenemang uppskattas parkeringsom-
rådena bli fulla eller nästan fulla. Då väjningsutrymme byggs måste tomt- och lantbruksanslutningar tas 
bort från Malaxvägen. Infart till tomterna ordnas via den nya infarten. 
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