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Förord 
 
 
Följande rapport innehåller en fördjupad studie av trafiksituationen på industriområdet 
Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Studien har genomförts under tidsperioden oktober 2007 - 
maj 2008 på uppdrag av Smurfit Kappa Kraftliner. Kontaktperson på Smurfit Kappa har varit 
Per Jonsson. 
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Sammanfattning 
 
Representanter från Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har kontaktat Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för samhällsbyggnad, Forskargruppen trafikteknik med en förfrågan angående en 
fortsatt studie av trafiksituationen inom industriområdet Smurfit Kappa, Piteå. Området utgör 
det inhägnade området Smurfit Kappa samt Kolugnsvägen som ansluter området. I 
föreliggande studie ingår att utvärdera trafiksituationen inom industriområdet avseende:  

 • Struktur för lätt trafik, separering: Förslag på hur den lätta trafiken ska separeras 
ytterligare från tung trafik och tågtrafik.  

 • Prioritering av skyltning: Förslag på val av reglering och placering av vägmärken 
inom området.  

 • Tillfälliga refuger – placering: Förslag på placering av tillfälliga refuger för att 
separera olika trafikantslag (gående/fordon, fordon/tåg).  

 • Översiktlig studie av belysning samt vinterförhållanden, dimma: Förslag på placering 
av belysning för att öka sikt under särskilt vinterförhållanden och dimma. 

 • Detaljer för oskyddade trafikanter (cyklister och fotgängare): Förslag på åtgärder för 
att öka separering mellan oskyddade trafikanter och fordon, främst intill fabriken 
mellan nya baracklägret och fabriken, samt en tydligare styrning av flödet av 
oskyddade trafikanter.  

 • Attitydundersökning med anställda: Vilka trafikmiljöer kan förbättras, samt på vilket 
sätt, förslag på åtgärder, förflyttningar inom området - färdsätt  

 • Utfarter mot Kolugnsvägen: I samarbete med Piteå kommun ta fram förslag på 
förbättrade utformningar av anslutningar till och från området med Kolugnsvägen samt 
den gc-väg som löper parallellt med denna 

 • Förslag på utfartsskyltning som upphäver regelverk inom området.  

 
Insamling av data har skett under vintern och våren 2007-2008. Dessutom har tidigare 
insamlat material använts som jämförelsematerial. Följande metoder har använts: 
slangmätningar, videofilmning, enkäter, manuella observationer, flöden oskyddade trafikanter 
samt in situ-observationer. 
 
Resultatet av studien är separering av olika trafikslag, reglering av trafiken med målet 
hastighetssänkning samt fysiska åtgärder av trafiknätet för att minska antalet 
korsningspunkter, förtydligande av nätets struktur och reglering och uppmärksamhetshöjande 
åtgärder.  
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1. Inledning 
 
Olyckor där människor skadas eller i värsta fall omkommer måste förhindras genom 
förebyggande åtgärder. Detta är speciellt viktigt på en arbetsplats. Ett prioriterat område bör 
vara trafiken där trafiksäkerhetsarbetet kan bestå av att identifiera risker och faror samt att 
minimera dessa så långt som möjligt.  
 
Det inhägnade området på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är ur ett trafiktekniskt perspektiv 
komplext med flera olika verksamheter samlade inom en begränsad yta. Flera trafikslag som 
t.ex. personbilar, lastbilar, traktorer och truckar samt tåg möts tillsammans med gående och 
cyklister. För att en sådan miljö ska vara trafiksäker ställs även stora krav på användarnas 
kunskap, hänsyn och förmåga att vara förutseende för att undvika problem. Första steget för 
att uppnå en säker trafikmiljö kan tas vid planeringen av ett område. Lokaliserings-, 
separerings- och differentieringsprinciperna anses vara effektiva för att uppnå trafiksäkerhet. 
Lokalisering innebär att ett område ska byggas så att trafikströmmar inte korsar varandra i 
onödan. Separering innebär att de olika trafikslagen separeras från varandra horisontellt, 
vertikalt eller tidsmässigt. Differentiering innebär att trafik inte ska färdas genom områden där 
den inte har att göra, t.ex. lokaltrafik ska inte blandas med genomfartstrafik (Englund et. al., 
1998). Eftersom det studerade området är ett industriområde som successivt har utvecklats 
kan lokaliserings-, separerings- och differentieringsprinciperna inte tillämpas av förklarliga 
skäl utan att genomföra omfattande förändringar. 
 
 
Under veckorna 33-37 (2007) genomfördes en trafikanalys av området på Smurfit Kappa av 
Forskargruppen trafikteknik, LTU. Resultatet av studien var en kartläggning av olika 
trafikflöden inom området, och förslag på åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Resultatet var 
även förslag på trafikreglering av området, samt exempel på stöd för upphandling avseende 
trafiksäkerhet för transporter inom området.  
 
Representanter från Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har åter kontaktat Luleå tekniska 
universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Forskargruppen trafikteknik med en förfrågan 
angående en fortsatt studie av trafiksituationen inom industriområdet Smurfit Kappa, Piteå. 
 
Området utgör det inhägnade området Smurfit Kappa samt Kolugnsvägen som ansluter 
området. I föreliggande studie ingår att utvärdera trafiksituationen inom industriområdet 
avseende:  

 • Struktur för lätt trafik, separering: Förslag på hur den lätta trafiken ska separeras 
ytterligare från tung trafik och tågtrafik.  

 • Prioritering av skyltning: Förslag på val av reglering och placering av vägmärken 
inom området.  

 • Tillfälliga refuger – placering: Förslag på placering av tillfälliga refuger för att 
separera olika trafikantslag (gående/fordon, fordon/tåg).  

 • Översiktlig studie av belysning samt vinterförhållanden, dimma: Förslag på placering 
av belysning för att öka sikt under särskilt vinterförhållanden och dimma. 
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 • Detaljer för oskyddade trafikanter (cyklister och fotgängare): Förslag på åtgärder för 
att öka separering mellan oskyddade trafikanter och fordon, främst intill fabriken 
mellan nya baracklägret och fabriken, samt en tydligare styrning av flödet av 
oskyddade trafikanter.  

 • Attitydundersökning med anställda: Vilka trafikmiljöer kan förbättras, samt på vilket 
sätt, förslag på åtgärder, förflyttningar inom området - färdsätt  

 • Utfarter mot Kolugnsvägen: I samarbete med Piteå kommun ta fram förslag på 
förbättrade utformningar av anslutningar till och från området med Kolugnsvägen samt 
den gc-väg som löper parallellt med denna 

 • Förslag på utfartsskyltning som upphäver regelverk inom området.  

 

2. Metod 
 
Insamling av data har skett vid flera tidpunkter under vintern och våren 2007-2008. Dessutom 
har tidigare insamlat material använts som jämförelsematerial. För att få en god uppfattning 
av den trafikverksamhet som råder på området har informationen inhämtats genom 
observationsstudier på plats. 
 

2.1 Slangmätningar 
 
En kompletterande flödesmätning på fordon genomfördes under vecka 19 2008. 
Flödesmätningar av fordon har skett med så kallade slangräknare. Utrustningen samlar 
information om de fordon som passerat. De parametrar som registreras är tid, riktning, antal, 
hastighet och fordonsslag. Med hjälp av programvara kan olika analyser av materialet göras 
för statistiska presentationer. 
 

2.2 Videofilmning 
 
Videofilmning har skett på ett antal utvalda platser för att främst dokumentera flöden och 
målpunkter för gående och cyklister. Dessutom har filmning skett under den mörka och kalla 
årstiden för att särskilja de speciella förhållanden som då råder med t.ex. belysning, dim- och 
ångbildning.  Filmerna har sammanställts manuellt utifrån de analyser som gjorts.  
 

2.3 Enkäter 
 
En skriftlig enkät har skickats ut till de anställda på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. 200 
enkäter distribuerades via arbetsledarna ut på de olika avdelningarna. Enkäten innehöll 14 
frågor, vissa med följdfrågor. Syftet med enkäten var att skapa en bild av hur personalen 
upplever trafiksituationen på sin arbetsplats samt få en uppfattning om rörelsemönster och 
färdsätt. 
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2.4 Manuella observationer, flöden oskyddade trafikanter 
 
En särskild studie av oskyddade trafikanters flöden genom två av gånggrindarna har 
genomförts under en morgon under våren 2008. Syftet var att bedöma omfattningen av 
grindarnas nyttjande samt fastställa målpunkter inom området. 
 

2.5 In situ-observationer 
 
Förutom den observationsstudie som genomförts vid grindarna har det vid ett flertal tillfällen 
gjorts platsbesök på området för att få en fördjupad uppfattning om rörelsemönster för fordon, 
de olika vägarnas nyttjande samt undersöka alternativa lösningar. 
 

2.6 Kontakter med Piteå kommun 
 
Kontakt har tagits med Piteå kommun för att undersöka möjligheten till att bland annat reglera 
trafiken inom Smurfit Kappas område och hur man går tillväga för att reglera trafiken. 
Telefonkontakt har skett med Anders Mellberg och Annika Stenvall, Teknik & Gatukontoret, 
Piteå kommun i denna fråga. 

3. Resultat enkäter 
125 personer svarade på enkäten och de har arbetat på Smurfit Kappa Kraftliner mellan ett 
halvt år till 40 år, medelanställningstid var 20 år. På frågan vilken avdelning de tillhör kan 
olika benämningar för samma arbetsplats ha angivits. De svar som lämnats i enkäten 
redovisas nedan. 
 
29 personer av de svarande arbetar på pappersbruket, 14 personer på systemteknik, 13 
personer på pappersmagasinet, och 12 personer vardera på mekaniska (mek) och reparation 
(re). De övriga var spridda på bl.a. massa, pm1 och pm2, serviceteknik och byggnadsenheten. 
 
Det vanligaste sättet att färdas till arbetet är bil (75 % av de svarande), därefter att cykla 
(35 %), det var således vanlig att man angav mer än ett alternativ på hur man oftast färdas till 
jobbet. En orsak till detta var att man använder olika färdmedel beroende på årstid och väder. 
7 % angav att de går till jobbet, men även moped, buss och mc förekom också men det var 
endast några få som gav det svaret.  
 
De flesta, 82 personer av de svarande, parkerar oftast sin bil eller cykel vid huvudkontoret. 11 
personer svarade att de parkerar vid renseriet, och 31 personer svarade att de parkerar inne på 
området, längs södra sidan av fabriksbyggnaden. Endast tre personer svarar att de parkerar på 
den östra stora parkeringen intill truck och maskin. 
 
Gånggrinden längst mot väster (grind 3 bilaga 1), vid valssliperiet är den som flest går in 
igenom, 47 (40 %) av totalt 117 svarande går in på området där. Näst vanligast är grinden 
bakom kontorsbyggnaden (grind 2, bilaga 1), som 37 (32 %) personer använder. 13 (11 %) av 
de svarande går in via huvudentrén och 11 (9 %) personer går in via grinden vid truck & 
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maskin som även används av lätta fordon. Endast 9 (8 %) personer har uppgett att man går in 
via grinden vid Chemrec (grind 1, bilaga 1). 
 
Det första man besöker när man kommer till jobbet är för de flesta av de 114 svarande 
omklädningsrummet, 72 personer svarade det. Eftersom det finns flera omklädningsrum är det 
svårt att veta läget på området. 
 
Det är vanligt bland de svarande att man färdas utomhus på Smurfit Kappa Kraftliners 
område, av de 125 personerna var det totalt 98 personer (78 %) som färdas på området 
dagligen till någon gång per vecka. Att gå är det vanligaste färdsättet, 77 personer eller 62 % 
svarade det. Näst vanligast var att cykla, 41 personer eller 33 % svarade det, men det 
förkommer även att man färdas med bil eller truck. När de färdas på området har 35 (30 %) 
personer svarat att de använder hjälm och 23 (20 %) personer svarade att de har på sig 
varselkläder, och 29 (25 %) personer svarade att de har både hjälm och varselkläder. 
29 (25 %) personer angav att de inte har på sig någon särskild skyddsutrustning. 
 
De flesta som svarat på enkäten har inte varit med om någon trafikrelaterad olycka eller 
incident inom Smurfit Kappa Kraftliners område. Totalt 11 personer svarade att de har varit 
med om det, två personer har varit med om kollisioner och de övriga anger att det varit nära 
kollision med tåg, bil, truck eller lastbil när de själva färdats i fordon eller som gående eller 
cyklist. Incidenterna har hänt längst österut vid järnvägsövergång 1 där vägen korsar 
järnvägen, i fyrvägskorsningen och på vägsträckan vid vedplan, samt vid nuvarande 
centralförrådet och gamla centralförrådet (se bilaga 1). Även inne i pappersförrådet har en 
incident hänt. 
 
De platser som de svarande anser som farliga visas i figur 1. Det man angett som skäl till att 
platsen anses som farlig är att bilar, tåg och lastbilar samsas på samma yta, 10 personer 
svarade det. Järnvägen anges även som ett skäl, även 10 personer svarade det. Dessutom 
anges dålig sikt, höga hastigheter och truckarna som anledning till att en plats anses som 
farlig. Gång- och cykelvägen som korsar utfarterna från parkeringarna anses också som farlig, 
och en person anger att GC-sträckan innanför grind 3 är farlig. 
 
Då en plats har angetts som bra beror det på att man tycker att det är bra sikt eller att det är 
lite trafik på platsen. Även övergångställen anses som positiva. 
 
De flesta, 100 av de svarande, anser att det är bra belysning på området. De sju personer som 
angett att det är dålig belysning på någon plats anger vägen innan man kommer till lätta 
infarten vid truck & maskin samt korsningen med järnvägen längs mot öster, och även 
infarten till gamla centralförrådet, portarna till pappersmagasinet och returfiberplanen. 
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Figur 1. Farliga platser enligt respondenterna. 
 
 
 

4. Förslag på åtgärder, trafikplanering 
 
Förslagen på åtgärder som presenteras nedan utgör olika nivåer av ingrepp på fabriksområdets 
utformning, vissa är av ringa art, enkla att genomföra och billiga medan andra innebär större 
ingrepp eller investeringar. 

4.1 Separering 
Genom att öka separeringsgraden mellan olika trafikanter kan trafiksäkerheten öka. 
Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt och inte gör anspråk på samma utrymme 
samtidigt. Bra är att tydliggöra ytornas användningsområde. Detta kan ske genom att skilja 
körbanor från varandra, genom planskildhet, signalreglering eller att vissa trafikslag hindras i 
utvalda områden. Andra lösningar är temporära separeringar eller avgränsningar då särskilda 
behov föreligger eller under vissa årstider. Det är av stor vikt att oskyddade trafikanter 
(gående, cykel, moped) som vistas inom området har en trafiksäker arbetsplats eftersom de 
utsätts för den största risken att skadas vid en trafikrelaterad olycka. Yttre faktorer, som dålig 
sikt på grund av mörker eller dimma, buller eller andra försvårande förhållanden ökar risken 
och bör därför minimeras. Vintertid finns flera snöupplag som ytterligare kan försvåra 
situationen. Vinterförhållanden med snövallar kan samtidigt vara fördelaktiga då de kan 
användas för att styra fordonsflöden och separera trafikanter. 
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4.2 Oskyddade trafikanter 
 

Liksom för fordon är bra synlighet för oskyddade trafikanter en god förutsättning för en 
förbättrad trafiksäkerhet. En ny bestämmelse gällande krav på minst varselväst för de som rör 
som utomhus inom området har införts. Många använder detta redan, men inte fullt ut. Ökad 
information kan vara bra för att öka andelen användare. 

Det bästa för oskyddade trafikanters säkerhet vore om de helt separerades från fordonstrafik, 
dvs. att det via fysiska åtgärder eller restriktioner inte tillåts att gående, cyklister eller 
mopedister färdas på området. Det kan dock vara svårt att genomföra fullt ut i praktiken, 
därför lämnas förslag på åtgärder som innebär separering eller synliggörande av oskyddade 
trafikanter. 

En zon närmast fabriksbyggnaden, separerad från övrig trafik, skulle innebära ett säkrare 
utrymme för oskyddade trafikanter att färdas på. Utrymmet kan användas för förflyttning 
längs med fabriken eller mellan olika portar till huvudbyggnaden. Ett sådant område kan 
avgränsas med till exempel kantsten, flyttbara betonghinder eller liknande för att markera 
gränserna och förhindra oönskat intrång. Flyttbara betonghinder eller liknande avstängningar 
föreslås användas. Särskilt längs med fabrikens södra fasad skulle detta vara lämpligt, men 
även runt fabrikens östra del eftersom det är flest portar längs byggnaden på dessa sträckor. 

VGU (2006), ”Vägar och gators utformning” är ett dokument som innehåller utformningsråd 
för vägar och gator och används av Vägverket och kommuner som hjälpmedel för utformning 
av gator och vägar. Publikationen ges ut gemensamt av Vägverket och Svenska 
kommunförbundet. För statliga vägar finns även vissa tvingande utformningsregler. Skriften 
innehåller bland annat hastighetsreferenser och måttangivelser för olika trafikanter och 
trafikslag. 

Enligt VGU ska ett stråk för gående och cyklister längs med fasaden vara minst 3,05 m brett 
(0,4+0,75+0,75+0,75+0,4 m), för att uppnå högsta utrymmesstandard (tre möjliga nivåer) 
med möjlighet för två cyklister att mötas, se figur 2. Måttet kan minskas om man är beredd att 
göra avkall på utrymmeskvalitén eller beroende på sidoutrymmets utformning. Ytornas 
utformning måste anpassas så att fordon för snöröjning och halkbekämpning har god 
framkomlighet. 

 

.  
Figur 2. Utrymmen för cyklister. 

 

För att göra förbindelsen mellan renseriet och huvudbyggnaden tryggare och säkrare för 
oskyddade trafikanter bör en gång- och cykelväg anläggas in mot fabrikens södra del av 
huvudbyggnaden. Gång- och cykelvägen bör placeras längs den befintliga vägens östra del 
och ska vara tydligt utmärkt med skyltning och målning på körbanan så att fordonstrafiken 
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tydligt uppmärksammar GC-vägen. Speciellt viktigt är detta i fyrvägskorsningen (korsning 4, 
bilaga 1). Där så är möjligt bör den även vara åtskild från fordonstrafiken med fasta hinder i 
betong eller liknande. Viktigt är att den utformas så att inte snöröjning försvåras, dvs. där den 
är åtskild måste ett snöröjningsfordon kunna färdas. 

Baracklägrets nuvarande permanenta läge anses vara bra, förutsatt att trafik runt och i området 
generellt leds söder om området. Ytan mellan huvudbygganden och baracklägret bör således 
så långt som möjligt endast nyttjas av personer som färdas till fots, och endast i undantagsfall 
för fordonstrafik, och då bara för angöring till ytan, inte för genomfartstrafik. Dessutom får 
inte verksamhet ligga för nära fabriken ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Områdena mellan fabriken och runt och mellan centralförrådet (CF) och glaobermagasinet, 
(byggnad 1, bilaga 1) är ytor där många oskyddade trafikanter rör sig, se figur 3. Samtidigt 
angörs ytorna av flera olika slag av fordon, även tunga fordon för lossning och lastning, samt 
för leverans av kemikalier längs med huvudbygganden. Verksamheten i glaobermagasinets 
södra tredjedel generar enligt videoanalyserna en del trafik av oskyddade trafikanter. De 
generella åtgärder som bör vidtagas är att minska och förflytta de målpunkter för gående från 
ytorna utanför huvudbygganden till lägen i eller nära huvudbygganden och säkra de mest 
frekventa. 
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Figur 3. Flöden oskyddade trafikanter. 

 

De tre gånggrindarna, se bilaga 1, in på området, norr om fabriken, används framför allt av 
dem som anländer med personbil till parkeringarna men också av gående, cyklister och 
mopedister. Mellan gånggrindarna och fabriksbyggnaden finns vägar som trafikeras av alla 
typer av fordon. Från gånggrindarna finns några givna målpunkter in mot fabriksbyggnaden, 
och målet är att säkerställa att korsningspunkterna utformas för att vara säkra för oskyddade 
trafikanter. I dagsläget är gångstråken/övergångsställena från grindarna in mot fabriken dåligt 
markerade och behöver förbättras med hastighetssänkande och uppmärksamhetshöjande 
åtgärder för fordonstrafiken, se figur 4 och 5 samt bilaga 1. Exempelvis kan portar med 
reflexskärmar, vägmarkeringar, belysning, signaler eller avsmalningar göras eller farthinder i 
form av upphöjningar. Speciellt under ”skywalken” skulle gångstråken kunna förhöjas och 
tydliggöras med annat ytskikt och belysning. Enligt uppgift skulle det också vara möjligt att 
värma denna yta så att den hålls fri från snö och is. Detta skulle dessutom underlätta för 
synbarheten då eventuell målning och färgsättning skulle förbli synligt även under 
vinterperioden. Hänsyn måste tas till den fordonstrafik som måste passera så att god 
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framkomlighet bibehålls men en avsmalning ska inte vara bredare än att endast ett fordon åt 
gången kan passera. 

 

 

 
Figur 4. Gångväg från grind 3 in mot fabriksområdet. 

 

 

 
Figur 5. Gångväg från grind 2 in mot fabriksområdet. 

 

 

Ett säkrare alternativ är att styra över all gående inpassering via receptionen, eller via den 
bakre entrén vid kontorsbyggnaden, och använda den så kallade ”skywalken” till 
fabriksbyggnaden. Fördelen är att gående då aldrig korsar vägen och därmed undviker 
konflikter eller kollisionsrisk med fordonstrafik. Kvar är dock dem som färdas med cykel eller 
moped. Det förutsätter också att det är säkrare att färdas inomhus än utanför. 

Till sist är det viktigt att de ytor som används för oskyddade trafikanter snöröjs och 
halkbekämpas väl vintertid. 
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4.3 Fordonstrafik 
Generellt är det bra ur trafiksäkerhetssynpunkt desto mindre fordonstrafik som rör sig inom 
området. Därför bör tillstånd för inpassering med fordon till området behandlas restriktivt. En 
översyn av antalet tillstånd bör ske regelbundet. 

4.3.1 Fordonsflöden 
Som tidigare berörts är en separering av olika trafikslag önskvärd för att öka trafiksäkerheten. 
Fordonsflödena inom området har redovisats i den tidigare studien som utförts. En fördjupad 
studie av tidigare insamlat material har gjorts och kompletterats med ny information. Den 
uppdelning med två åtskilda infarter för olika fordonsslag som finns fungerar bra enligt 
undersökningen. Figur 6 visar fordonsflöden per veckodag mätt med slangräknare för fyra 
platser inom området. Värdena avser samtliga fordonsslag i bägge riktningar under en vecka. 
Vecka 34 avser år 2007 och vecka 19 år 2008. Figur 7 visar platsernas läge. 
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Figur 6. Fordonsflöden, samtliga fordon bägge riktningar per veckodag. 
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Figur 7. Mätplatser fordonsflöden. 
 

En grafisk presentation uppdelad på tunga och lätta fordon i figurerna 8 och 9 visar hur 
fördelningen av fordonsflödena sker på de olika sträckorna. Linjernas bredd står i proportion 
till flödet och visar var de olika fordonsslagen dominerar. Som förväntat färdas de flesta tunga 
fordonen från infarten vid Degeränget och omkring virkesupplaget medan de lätta befinner sig 
mest på andra sidan området. Denna uppdelning har skett med infartsregleringen och är ett bra 
underlag för att separera de olika fordonsslagen ytterligare. De oskyddade trafikanternas 
rörelser omkring och mellan de olika byggnaderna visas i figur 3. Tydligt är att man rör sig i 
de områden där det också förekommer en hel del fordonstrafik. 
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Figur 8. Flöden tunga fordon. 
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Figur 9. Flöden lätta fordon. 
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4.4 Tågtrafik 
Inom Kappas inhägnade område förekommer dagliga godstransporter med tåg. Ett huvudspår 
förgrenas inne på området till ett flertal kortare. Spåren har sex korsningspunkter med vägar, 
se bilaga 1. Samtliga saknar reglering med signaler eller bommar. Antalet korsningspunkter 
bör minimeras eftersom olycksrisken ökar med flera övergångar. Spåren ligger både parallellt 
med och nära vägarna vilket försvårar sikten snett bakåt vid sväng, se figur 10. Ofta står 
tågvagnar parkerade inom området. Speciellt intill fyrvägskorsningen kan detta leda till 
försämrad sikt, därför bör det inte tillåtas att vagnarna ställs upp inom korsningarnas 
närområden och detta bör tas upp med ansvariga för tågtrafiken. 

 
Figur 10. Järnvägsspår nära vägen. 

 

På sträckan mellan där spåret kommer in på området, förbi bioreningen och fram till och med 
fyrvägskorsningen (punkt 4, bilaga 1) finns fyra korsningspunkter mellan fordon och 
tågtrafik. 
 
En analys av flödet av fordon och oskyddade trafikanter vid samtliga järnvägsövergångar har 
gjorts. Analysen gjordes under tre tidsperioder under vardag mellan kl. 07:15-15:15 och har 
sammanställts till ett genomsnittligt flöde, per 1,5 timmes-period. Resultaten åskådliggörs i 
figur 11. Platsernas läge finns i bilaga 1. Korsning 1 och 4 har det största flödet av fordon 
medan korsning 3 har flest oskyddade trafikanter. Minst två av dessa bör tas bort, och trafiken 
ledas om till de kvarvarande korsningarna. Förslagsvis kan övergång 1 och 3 tas bort, se 
bilaga 1. Motiveringen till att dessa korsningar föreslås tas bort redovisas i nästa kapitel. 
Järnvägsövergången vid korsning 5, se bilaga 1, behålls eftersom den har en viktig funktion 
och ger en kort färdväg för många fordon till området. Tågtrafiken på platsen bedöms som 
låg. Det samma gäller korsning 6. 
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Figur 11. Flöden motorfordon och oskyddade trafikanter som korsar järnvägen. Totalt antal per 1,5 timme. 

 

5. Förslag till förändringar av vägar  
Fordonstrafik inkommande via infarten vid truck och maskin, föreslås ledas om med ny 
sträckning genom området för att minska antalet korsningspunkter med järnvägen. Det 
innebär att korsningspunkt 1 och 3 med järnvägen tas bort (bilaga 1). Två alternativa förslag 
på sträckningar finns. 

Det första alternativet är norr om och parallellt med järnvägen och ansluter korsning 2, se 
bilaga 1, blå streckad linje samt figur 12. Då elimineras korsning 1 som i dag upplevs som 
dåligt belyst, lutar och är alltför tvär, samt dåligt utformad i avseende som korsning med 
järnvägstrafik. 
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Figur 12. Stråk för vägsträckning, alternativ 1. 

En lösning där man låter vägen fortsätta ytterligare längre med den nya sträckningen bort mot 
korsning 3 eller 4 har förkastats för att ytan mellan avloppsstationen och järnvägsspåret är 
knapp och att en sådan sträckning skulle möta den befintliga fyrvägskorsningen nära och i 
dålig vinkel. Däremot anses också att järnvägskorsning 3 stängs då den har mycket dålig sikt 
och ligger i tvär vinkel mot huvudvägen. 

Alternativ två (bilaga 1, grön heldragen linje) går snett genom området mellan spånupplaget 
och baracklägret, passerar norr om bioreningen och söder om byggnad 1 för att sedan ansluta 
vid fyrvägskorsningen. Fördelen med detta alternativ är att anslutningen mot sträckan mellan 
fyrvägskorsningen och huvudbyggnaden blir rak och ger god sikt samt att både 
järnvägskorsning 1 och 3 kan tas bort, se bilaga 1. Nackdelen är att spånupplaget troligen bör 
flyttas och likaså intaget för flis till biopannan till en plats söder om vägen. Korsning 2, till 
bränsleflisanläggningen föreslås behållas för all trafik som angör anläggningen. 
Verksamheten i den södra tredjedelen av byggnad 1 generar dock en del trafik. Alternativ 2 
innebär att lätt och tung trafik separeras mer än i dag då den lätta trafiken antas minska på 
området söder om bioreningen, söder om järnvägen. 

Vägen från centralförrådet och mot järnvägskorsning 4 passerar flera järnvägsspår som ligger 
intill varandra. Detta utgör en särskilt hög säkerhetsrisk, därför är det viktigt att obehörig 
trafik inte tillåts eller ges möjlighet att svänga in mot returfiberområdet och att körytan inte är 
bredare än nödvändigt. Detta regleras lämpligen genom skyltning och fasta hinder. 

De vägar som löper parallellt med järnvägsspåren inom området bör avskiljas mer tydligt med 
hinder i betong eller motsvarande. Detta gäller främst vid området där returpapper hanteras 
och flera spår går över stora ytor. Fördelen med betonghinder är att de enkelt kan flyttas med 
traktor och anpassas till den rådande verksamheten på området och årstiden. 
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6. Vägtyper, reglering och skyltning 

6.1 Allmän reglering 
En generell hastighetsbegränsning till 30 km/h inom hela 
området bör införas som dessutom är juridiskt korrekt. 
Beslut om detta sker i samråd med Piteå kommun som 
får föreskriva om detta i sina lokala trafikföreskrifter, se 
mer i kapitel 8. Tydliga skyltar, se exempel i figur 13, 
som informerar om gällande trafikregler bör placeras 
innanför grindarna vid de två fordonsinfarterna. 
Skyltarnas placering har valts för att få störst effekt 
eftersom infartsgrindarna och dess trafiksignaler upptar 
en stor del av uppmärksamheten vid inpassage. 
Dessutom bör påminnelseskyltning finnas längre in på 
området, lämpligtvis i närheten av korsning 4 (se 
bilaga 1) som också bör regleras med väjningsplikt. De 
befintliga hänvisningsskyltarna utanför de två infarterna 
till området anses vara bra, men kompletterande skyltning 
inne på området bör ske.                 Figur 13. Informationstavla. 

Inom området gäller: 

Hastighetsgräns 30 km/h! 
 

Varningsljus på maskiner! 
 

Tänd belysning! 

Ytterligare en förutsättning för hög trafiksäkerhet är god synlighet mellan alla trafikanter. 
Idag gäller krav på tänd färdbelysning på vägarna. Detsamma bör gälla inom Kappas 
industriområde. Troligen används det idag av de flesta fordonen men vid fältobservationer har 
det ofta förekommit hjullastare utan tänd belysning. Dessutom bör samtliga truckar, 
hjullastare, traktorer och andra liknande arbetsfordon som färdas inom området använda gult 
roterande varningsljus, så kallade ”saftblandare” för att öka synbarheten. 

Två ytor inom området anses som speciellt farliga för oskyddade trafikanter. De är vedplanen 
samt platsen där returfiber hanteras. På bägge ytorna förekommer en hel del trafik med fordon 
och maskiner som ofta bär på last som försämrar sikten för föraren. Ett generellt förbud mot 
gående och cyklister på dessa ytor är lämpligt. Naturligtvis måste till exempel förarna av 
timmerbilar kunna utföra arbete vid sina fordon men ingen bör använda ytorna endast för 
genomfart. Dessutom bör ingen genomfartstrafik igenom returfiberområdet tillåtas förutom 
den för lossning och eventuell lastning. Skyltning och avstängning som stödjer detta bör 
förstärkas intill fyrvägskorsningen. 

Om ett generellt parkeringsförbud skulle införas inom området innebär detta att parkering 
endast tillåts vid särskilda platser där skyltar upplyser om detta. Idag upplevs dock inga några 
större problem med felparkerade fordon förutom vid särskilda tillfällen då större andel fordon 
vistas inom området, till exempel vid driftstopp och större planerade underhåll. Vid dessa 
tillfällen kan man öka övervakningen inom området för att säkerställa säkerheten. 

Krav på tänd fordonsbelysning samt roterande varningsljus på arbetsmaskiner har tidigare 
nämnts och bör ingå i den generella beskrivningen av områdets reglering. 

Liksom för de oskyddade trafikanternas säkerhet är det också viktigt att vägarna inom 
området har en god vinterväghållning som innebär snöröjning, halkbekämpning och 
bortforsling av snöupplag som riskerar att skymma sikten. 
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6.2 Skyltning, reglering och hänvisning 
Den så kallade huvudvägen (se bilaga 1) bör regleras som huvudled och de anslutande 
vägarna får därmed väjningsplikt och skyltas med skylt B1, ”Väjningsplikt” (Vägverkets 
benämning). Övriga korsningar inom området blir då reglerade med ”högerregeln” om inget 
annat anges. 

En översyn av områdets skyltning bör ske. Viktiga målpunkter inom området skyltas till viss 
del redan idag och informationsskyltar finns också. Vid till exempel fyrvägskorsningen finns i 
dag en skylt som både är felaktig och i behov av utbyte, se figur 14. Vissa skyltar är idag 
mobila och kan enkelt flyttas med traktor om behov föreligger vilket är bra men ett enhetligt 
utseende saknas. Angående utseende och färg bör skyltningen följa de riktlinjer som gäller på 
det allmänna vägnätet. Det innebär att vägledande informationsskyltar ska vara vita med svart 
kantlinje samt svart text samt vid behov belysta om inte omgivande belysning anses 
tillräcklig. Dessutom bör man överväga om viss skyltning även ska ske på andra språk 
eftersom en del inkommande leveranser sker med fordonsförare från andra länder. Även vid 
underhållsarbeten kan det förekomma personal som inte är svensktalande och har ett behov av 
orientering inom området.  

 

Figur 14. Felaktig och defekt skyltning. 

 

Speciellt viktigt är att centralförrådet, utlastningskontoret och returfiber skyltas tydligt med 
stora skyltar eftersom mycket av den externa trafiken, förutom kemikalier och virke, har dessa 
som målpunkter och oftare är obekanta med området. Skyltningen bör förstärkas i 
korsningspunkter för vägledning inom området, och dessutom bör även byggnaderna skyltas 
så att de syns tydligt på långt avstånd. I förekommande fall kan även primära dörrar skyltas. 
En metod att förbättra orienteringen på området är att införa tydliga gatunamn eller liknande. 
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Alternativt kan ytor med viktiga målpunkter få beteckningar. En tryckt karta i fickformat kan 
tryckas upp till hjälp för ankommande trafik. 

En ansenlig del kemikalietransporter sker inom området, främst med lastbil. Dessa leveranser 
innebär att farligt gods transporteras med alla de risker det innebär. Färdvägen för speciellt 
dessa leveranser bör vara så kort och säker som möjligt. Det bästa alternativet är en speciell 
yta eller angöringsplats, avskild från övriga trafikslag för dessa transporter. Eftersom det i 
dagsläget finns flera lossnings/lastningspunkter långt från varandra runt omkring på 
fabriksområdet är detta svårt att genomföra i dagsläget. Likaså bör hänvisning och skyltning 
till dessa platser förbättras. Idag kan det vara svårt för en utifrån ankommande leverantör att 
hitta rätt på området. På samma sätt är det svårt för personal på Smurfit Kappa att vägleda 
andra rätt då det saknas tydliga orienteringspunkter och tavlor. Lossningsplatserna för 
kemikalier bör vara enhetligt och tydligt utmärkta med god synlighet på långt avstånd. Ett 
numreringssystem som stödjande funktion för portar finns idag men skulle behövas 
kompletteras ytterligare med ett liknande för byggnader och viktiga angöringsplatser. Ett 
kompletterande alternativ till detta som nämnts ovan är införande av gatunamn. Det får inte 
råda någon som helst tveksamhet om vilken typ av kemikalie/ämne som tillhör respektive 
angöringsplats. Enligt uppgift (Johan Lundbäck, Smurfit Kappa) har det ibland förekommit 
oklarheter på grund av skillnader mellan vad leverantörerna namnger produkterna och vad 
man i dagligt tal, lokalt på Smurfit Kappa benämner produkterna. 

Ytan där returfiber hanteras behöver också få en förbättrad och enhetlig skyltning för att 
minska mängden fordon på icke önskvärda ytor samt underlätta för ankommande fordon. Den 
befintliga skylten i trevägskorsningen vid pappersmagasinet södra del, se figur 15, bör förnyas 
och harmonisera med övrig skyltning beträffande storlek och utseende samt visa både vägen 
in mot lossningsplatsen för returfiber samt utlastningen. Den bör kombineras med skyltar på 
respektive byggnader. Bilaga 2 visar förslag på skyltplaceringar. 

 

  
Figur 15. Trevägskorsning in mot utlastning. 
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De många korsningspunkterna med järnvägsspåren behöver en avsevärt bättre skyltning för 
att öka säkerheten. Den allmänna regeln om att tågtrafiken har företräde gentemot all annan 
trafik gäller dock alltid. 

Bästa alternativet för ökad trafiksäkerhet och som bör eftersträvas är bommar med ljus- och 
ljudsignaler för att tydligt markera platserna. Den skyltning som idag förekommer är oftast 
bristfällig med defekta och blekta vägmärken, se figur 16. Samtliga korsningspunkter med 
järnväg bör därför ses över och befintlig skyltning förnyas samt minst kompletteras med 
skylten ”A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar”, se figur 17. Märket bör placeras 
på det avstånd från spåren som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten med 
hänsyn till lokala förhållanden på platsen. 

 

 

Figur 16.   Figur 17. 

 

På det allmänna vägnätet blir cirkulationsplatser allt vanligare. De har flera fördelar, bland 
annat korsar aldrig mötande trafik varandras körbanor i rät vinkel, ofta behöver fordon ej 
stanna helt och trafiken flyter bra. Detta ger en bra säkerhet för fordonsförare. En nackdel är 
att de kräver större utrymme än en traditionell korsning. Det finns även nackdelar för 
oskyddade trafikanter som ska korsa en väg intill en cirkulationsplats. Inom Smurfit Kappas 
område finns idag ingen plats som anses som lämplig cirkulationsplats. Fyrvägskorsningen 
(punkt 4, bilaga 1) saknar tillräckligt utrymme och ligger i direkt anslutning till järnvägens 
spår. Andra, enklare alternativ till cirkulationsplats är refuger. Vid fabriken östra sida, vid 
biopannan, finns idag en cementring som ligger nästan mitt i en trevägskorsning. Här vore det 
lämpligt att justera de anslutande vägarna och nyttja cementringen som en refug. Det vore till 
fördel då trafiken skulle ledas längre ut från byggnaden och därmed förbättra sikten runt 
hörnet. 
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6.3 Fri höjd och sikt 
Fri höjd är den höjd som fordras för att fordon ska kunna passera säkert under föremål som 
begränsar höjden. Fri höjd är minst 4,5 meter för att de flesta fordonen ska kunna passera utan 
fara. Området är generellt sett fritt från hinder men det kan vara på sin plats att ändå märka ut 
de passager som innebär någon form av begränsad fordonshöjd eftersom många 
specialtransporter förekommer inom området. Speciellt vid underhållsarbeten förkommer 
arbeten med kranbilar och andra specialfordon som kan behöva denna information. Några 
platser som observerats är vägen under ”skywalken” samt vid stödbenen till inmatningen vid 
biopannan. Dessutom går många vägar under olika typer av rör, se figur 18a. 

I vissa partier runt huvudbyggnadens hörn är sikten för fordonstrafiken skymd. Vid några 
platser finns speglar uppsatta för att underlätta. Fler speglar kan användas för att öka 
trafiksäkerheten, exempelvis kan en spegel placeras vid biopannans sydöstra hörn på 
stödbenen till transportören, se illustration på figur 18b. För att undvika nedisning eller imma 
på speglarna bör de helst vara uppvärmda eller behandlade. 

 

 
Figur 18a. Fasta hinder över körstråk. Till höger figur 18b lämplig placering av spegel. 

 

7. Försvårande yttre förhållanden 

7.1 Belysning/mörker 
I de norra delarna av Sverige där Piteå ligger råder under lång tid under vinterhalvåret mörker. 
Smurfit Kappas område har generellt en god belysning men vissa platser behöver en förstärkt 
belysning. Idag finns många olika typer av energisnåla armaturer som ger en mycket exakt 
ljusbild för bästa spridning. En del kommuner provar idag att ge övergångsställen ett extra 
kraftigt ljus för att öka trafiksäkerheten på dessa platser. 

En plats inom området som berörs är fyrvägskorsningen (plats 4, bilaga 1) som har delvis 
skymd sikt där flera fordonsslag blandas med oskyddade trafikanter samt tågtrafik. För att 
komma ifrån särskilda belysningsmaster kan de befintliga ledningarna ovan vägen användas 
för montering av fler belysningskällor, se figur 19. Även ytan för lagring och lossning av 
returpapper är delvis dåligt belyst enligt svar från enkäten. 
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Tänkbar placering belysning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Belysning vid fyrvägskorsningen. 

 

De korsningspunkter med järnväg som behålls ska belysas bättre än idag. Detta förbättrar 
sikten för tågpersonal samt ger platsen en uppmärksamhetshöjande åtgärd för fordonsförare. 
Dessutom bör hela järnvägsspåret belysas särskilt, alternativt underifrån, dels 
uppmärksammas spåret med ljuset, samt att ljus/skugga kan användas för kraftigare markera 
tågets framfart. 

Gångpassagen mellan fabriken och gånggrind 2 under skywalken, figur 20, kan enkelt belysas 
från skywalken. Den är också lämplig för placering av eventuella andra informationsskyltar. 

Allmänt sett kan de olika skyltarna inom området behöva belysas beroende på placering. 

 

 
Figur 20. Skywalken. 
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7.2 Dimbildning 
Under den kalla perioden bildas dimma från både skorstenar, sedimentbassänger och 
uppvärmt kylvatten. Periodvis kan detta vålla stora siktproblem med förhöjd olycksrisk, se 
figur 21. Dimbildning sker från en öppen vattenyta då temperaturskillnaden mellan vattnet 
och omgivande luft är högre än 9°C. 

Figur 21. Dimbildning vid kyla. 

 

Åtgärder för att minska dimbildningen bör genomföras. En första åtgärd borde vara att 
förlänga kylvattenledningen som mynnar i ett dike (punkt 7, bilaga 1) så att risken för 
dimbildning flyttas längre ut från området. En mätning visade att vattnet höll en temperatur på 
ca 44°C vilket ger en kraftig dimma vid kall väderlek som blåser in över vägarna vid 
ogynnsamma vindar. 

Andra kostnadseffektiva åtgärder som bör genomföras är att förlänga de rör som avger heta 
gaser och mynnar genom sidoväggar och på låga tak och leda rören uppåt för att minska 
risken för nedslående dimma eller rök. I den tidigare studien påtalades problemen med 
sedimentbassängernas ånga, men enligt uppgifter från Smurfit Kappa skulle en övertäckning 
av bassängerna medföra orimligt stora kostnader. En enklare lösning vore att höja kanterna 
för att på så sätt styra upp ångan högre upp från vägarna. 
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Figur 22. Mätning av kylvattentemperatur vid dikets mynning. 
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8 Piteå kommun 
Kontakt har tagits med Piteå kommun, Teknik & Gatukontoret för att diskutera bland annat 
möjligheten till att införa Lokala Trafikföreskrifter (LTF) inom Smurfit Kappas område. 
Dessutom diskuterades trafiksäkerheten på de anslutande kommunala vägarna och den gång- 
och cykelväg som passerar arbetsplatsen. 

Enligt Anders Mellberg, Teknik & gatukontoret, Piteå Kommun är det möjligt för Smurfit 
Kappa att ansöka om LTF hos kommunen. En ansökan ska innehålla information om motivet 
till ansökan, vilken typ av reglering man önskar samt områdets utbredning. Därutöver fordras 
en karta över området där önskad reglering tydligt märkts ut. Eventuellt kan kommunen mot 
ersättning bistå med den skyltning som krävs efter genomförd LTF. Om sådana önskemål 
finns, bör även detta anges i ansökan. För att utpasserande från Smurfit Kappa ska veta vilka 
regler som gäller då man lämnar området måste skyltar finnas som anger vilken hastighet som 
gäller. Ett förslag till begäran om lokala trafikföreskrifter finns i bilaga 4. 
Kommunen kan även förmedla kontakter till skyltleverantörer samt företag som sköter 
målning av vägmarkeringar. I dagsläget nyttjar Piteå kommun främst företaget ”Blinkfyrar” 
för sina egna skyltbehov. 
 
Skyltning och markeringar på allmänna vägar regleras bland annat i 
Vägmärkesförordningen 2007:90 där betydelsen beskrivs. Där finns de allmänna 
bestämmelserna om hur vägmärken skall sättas upp och hur de skall vara utförda. Vidare finns 
vägmärken och andra anordningar avbildade samt uppgifter om deras innebörd och hur de får 
eller skall användas. Det finns även ett regelverk i Vägverkets publikation 2002:160, 
Handbok vägmärken med kravspecifikationer på skyltars storlek och kvalité. 

Den gång- och cykelväg (gc-väg) som löper förbi infarterna till Smurfit Kappa har många 
korsningspunkter med trafiken till och från Smurfit Kappas område. Förutom vid de två 
huvudinfarterna finns ytterligare ett flertal från parkeringar och huvudentrén. 
Korsningspunkterna upplevs som farliga, men kommunen anser att man har fler platser med 
högre trafikintensitet som man prioriterar högre. Dock skulle ett samarbete med Smurfit 
Kappa vara intressant uppger man. Enklare arbeten som siktröjning och målning skulle 
Smurfit Kappa själv kunna genomföra. Piteå Kommun uppger vidare att man observerat 
tankbilar parkerade in på gc-vägen vid lossning intill ETC vilket inte är bra. 

Ett sätt att öka trafiksäkerheten vid Smurfit Kappa vore att begränsa antalet infarter till 
området. Forskargruppen Trafikteknik har i detta arbete belyst frågan men i dagsläget är det 
svårt att genomföra utan att försämra tillgängligheten. Efter diskussion med Piteå kommun 
har ett förslag framkommit som innebär att man skulle kunna stänga förbindelsen mellan 
slingan framför huvudentrén och personalparkeringen. Dessa två områden har separata 
infarter men viss trafik sneddar mellan områdena och det kan skapa osäkra passager av gc-
vägen. 
I samband med framtida beläggningsarbeten på Kolugnsvägen kommer troligen 
busshållplatserna intill Smurfit Kappa att få en översyn enligt kommunen. Även 
gatubelysningen längs Kolugnsvägen och infarterna till Smurfit Kappa diskuterades. I 
energibesparande syfte har Piteå kommun på försök släckt ner 114 belysningslampor på vägar 
i kommunen där det parallellt går belyst gångväg och Kolugnsvägen är en av dessa. 
Nedsläckningen gäller inte i korsningar, övergångsställen eller vid busshållsplatser. 
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En tydlig skyltning till Smurfit Kappa utgör en del av trafiksäkerheten för de fordon som har 
området som målpunkt. En viss del fordon kommer långväga ifrån och saknar lokalkännedom 
om Piteå och Smurfit Kappa. Därför behöver man kunna ge tydliga och enkla körinstruktioner 
till dessa kombinerat med relevant skyltning. I första hand måste trafiken hitta rätt avfarter 
från E4 in mot Timmerleden och därefter in till området. För skyltning från E4:an och 
Timmerleden ansvarar Vägverket eftersom de vägarna tillhör det statliga vägnätet medan 
Kolugnsvägen är kommunal. Ansökan till Vägverket om förbättrad skyltning angående E4:an 
och Timmerleden görs enligt bilaga 5. 

 

 

 26



 

 

REFERENSER 
 
 

Englund, A., Gregersen, N. P., Hydén, C., Lövsund, P., and Åberg, L. (1998). Trafiksäkerhet, 
en kunskapsöversikt. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-00168-1.  
 
Lyckman, M., Rosander, P., Johansson, C., Teknisk rapport, Trafikstudie av industriområde: -
Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Luleå tekniska universitet. ISSN: 1402-1536. 
 

Johansson, C., (2004). Safety and Mobility of Children Crossing Streets as Pedestrians and 
Bicyclists. Luleå University of Technology. 2004:27.  
 

Vägar och gators utformning. (2006). Vägverket och Svenska Kommunförbundet.  
 
Vägverket, webb www.vagverket.se. 
 
 
 
 
 
Kontakter: 
 
Anders Mellberg, Piteå kommun, Teknik & gatukontoret, telefonsamtal 2008-08-27. 
 
Annika Stenvall, Piteå kommun, Teknik & gatukontoret, telefonsamtal 2008-08-18. 
 
Inger Sirkka, reception Smurfit Kappa. 
 
Johan Lundbäck, kemikalietransporter Smurfit Kappa. 
 
Lars Nyström, Skellefteå kommun, Tekniska kontoret. 
 
Per Jonsson, Smurfit Kappa. 
 
Richard Widman, Skellefteå kommun, Tekniska kontoret. 
 
Staffan Persson, returfiber Smurfit Kappa. 
 

 27

http://www.vagverket.se/


 

BILAGA 1 
 

1.

Fabriken

CF

G:a CF

7 2 
1 3 4

5 

6 

Från vänster: 
Gånggrind 1, 2 och 3 

 

Stråk mellan grind och 
byggnad  

Gång- och cykelväg  

Alternativ vägsträckning 2  

Alternativ vägsträckning 1  

Huvudled  

Numrerad järnvägskorsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28



 

 
BILAGA 2 
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BILAGA 3 

 
Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, Trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har 
fått i uppdrag av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå att genomföra en analys av trafiksäkerheten 
på arbetsplatsen. 
 
Vi vill därför att du som förflyttar dig inom Smurfit Kappas område som gående, cyklist, i någon typ 
av fordon eller på annat sätt rör dig utomhus på området besvarar några frågor samt lämnar egna 
synpunkter och förslag på hur du upplever trafikmiljön på din arbetsplats.  
 
Du hjälper oss genom att besvara det här frågeformuläret. Resultaten kommer att redovisas på ett 
sådant sätt att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Om det är något Du undrar över när 
det gäller detta frågeformulär är Du välkommen att kontakta nedanstående. 
 
 
LÄMNA DEN IFYLLDA ENKÄTEN  SENAST DEN 20 MAJ
 
 

TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
Peter Rosander 
Avdelningen för Arkitektur & infrastruktur 
Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-49 24 09 
E-post: peter.rosander@ltu.se 
______________________________________________________________________ 
 

 
1. Hur många år har du arbetat här?   ca _____år. Vilken avdelning arbetar du på 
nu?________________ 
 
 
2. Vilket färdsätt använder du oftast till arbetet? (t.ex. går, cykel, moped, buss, bil) 
____________________ 
 
 
3.Var parkerar du oftast om du använder ett fordon (gäller även cykel). Markera på kartan på sidan 
3 med    1 
 
 
4. Vilken entré använder du oftast in på området? Markera på kartan med   2   . 
 
 
5. Vilket ställe besöker du först när du kommer till arbetet? 
______________________________________ 
 
Var på området eller i byggnaderna ligger första stället du besöker? Markera på kartan med   3   
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6. Hur ofta färdas du utomhus på Kappas inhägnade område?       

 Dagligen  Flera Någon Någon Mer sällan Aldrig Vet ej 
  gånger/vecka  gång/vecka gång/månad  
     

        
 
Om du svarat ”aldrig” är du nu klar med enkäten. Tack för din medverkan! 

 
7. Hur färdas du oftast inom området? Ange det vanligaste. 

 som  som med med med 
 gående cyklist bil traktor truck 
 

      
 annat, nämligen___________________________________ 
 

8. Då du färdas inom området, använder du då:    hjälm  varselkläder  annan 
säkerhetsutrustning nämligen: _____________________________________________________________        
ingen speciell utrustning 
 
9. Rita om möjligt in på kartan på nästa sida den vanligaste sträckan du färdas. Dra streck! 

 
10. Har du varit med om någon trafikrelaterad olycka eller incident någon gång inom Smurfit 
Kappas område? Om ja, ange nedan kort vad det handlade om samt markera platsen med   4   på 
kartan 
   ja   nej    
 
Olyckan eller incidenten handlade om: 
_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
11. Det kanske finns platser som du anser farligare än andra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ange på 
kartan med   5   om du anser någon eller några platser vara farliga. 
 
Jag anser platsen/platserna farliga därför att: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
12. Det kanske finns platser eller ytor som du anser vara speciellt bra och genomtänkta ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Ange den eller de platserna på kartan med   6.     
 
Jag anser platsen/platserna bra därför att: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
13. Är belysningen utomhus tillräckligt bra på området?   ja    nej    
 
Om nej, beskriv bristen och markera platsen med     7   på kartan. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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14. Lämna några förslag på förändringar eller förbättringar som du anser behövs för att öka 
trafiksäkerheten inom området, rita gärna: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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      BILAGA 4 
 

Piteå kommun 
Teknik & Servicenämnden 
941 85 Piteå 

 
Förslag till innehåll i Lokala trafikföreskrifter, LTF 
 
Smurfit Kappa Kraftliner ansöker härmed om lokala trafikföreskrifter hos Piteå kommun för 
industriområdet Smurfit Kappa Kraftliner. Motivet till ansökan är förbättrad trafiksäkerhet 
samt tydligare reglering av och vägvisning inom området. Ansökan avser: 
 

− Hastighetsbegränsning 30 km/h inom hela området. 
− En huvudväg som löper genom området regleras som huvudled. Därmed får 

anslutande vägar väjningsplikt mot denna väg, se bilaga 2. 
− Övriga vägnät regleras av högerregeln 
− 30 km/h upphör vid utfart från området vid korsningen/korsningarna med 

Kolugnsvägen och Degerängsvägen. 
− Placering av skyltar. 

 

Se bilaga 2 för förslag på skyltning, reglering av vägnätet samt avgränsningen av området. 
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      BILAGA 5 

Ansökan om vägvisning, statliga vägar 
Nedanstående information har hämtats från Vägverkets webb 2008-09-04: 

http://www.vv.se/templates/page3____10308.aspx

 
Vägverket tar emot ansökningar om vägvisning på det statliga vägnätet.  
Du kan ansöka hos Vägverket om du vill ha vägvisning till ditt företag, serviceanläggning e.d. 
uppsatt vid en statlig väg. 
  
Viktig information innan du ansöker:
  

• Vägverket tar emot ansökningar om vägvisning på det statliga vägnätet, dvs. större 
genomfartsvägar och vägar på landsbygd.  
I tätorterna ansvarar kommunerna för de flesta vägarna. 

• Att ansöka om vägvisning kostar inget. Däremot får du som ansöker normalt bekosta 
inköp och uppsättning. Det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning 
och underhåll av vägmärket. Enda undantaget från det är om Vägverket ändå skulle ha 
satt upp vägmärket. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på märkets storlek och typ 
samt typen av väg som det ska sättas upp vid. 

• Vägvisningen ska hjälpa trafikanterna att hitta rätt. Den är ett komplement till kartor 
och informationsmaterial. Därför visar vi i första hand vägen till geografiska platser och i 
andra hand till företag, serviceanläggningar osv. 

• Vi tillåter normalt vägvisning endast från närmaste större väg. 

• På platser med mycket trafik (i tätorter, korsningar, trafikplatser m.m.) är det svårt för 
trafikanterna att uppfatta mycket information. Där är det därför inte lämpligt med annat 
än geografisk vägvisning. 

• Vägvisare ska vara entydiga och lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner 
Vägverket inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt 
vägmärkesförordningen (2007:90). Textstorleken varierar beroende på typ av väg och 
miljö runt omkring. Det teckensnitt som används heter Tratex och har utvecklats för att ge 
maximal läsbarhet för trafikanterna. 
 

• Vägvisningen är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en 
inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Det är enbart när det 
finns risk för förväxling med liknande verksamhet vid samma väg som namnet på 
företaget kan skrivas på vägmärket. 
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 Ansökan om vägvisning Sida 1 

 
Fyll i ansökan i lämplig omfattning och sänd den till: 
Vägverket Region Norr 
Box 809, 971 25 Luleå 
Fax: 0920-24 38 30 
 
Besöksadress: Sundsbacken 2- 4 
 
1.Uppgifter om sökande 
Sökandens namn: 
 

Företagets kontaktperson: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: Mobilnummer: Fax: 

E-post: 

 
2. Uppgifter om anläggningen alt. inrättningen 
Namn: 
 

Adress: 

Postadress: 

Fastighetsbeteckning: 
 

Organisationsnummer: 

Hemsida: 

 
3. Information om anläggningen alt. inrättningen 
Antal besökande per år: Antal P-platser för bilar: 

Vändmöjlighet för buss: Antal P-platser för bussar: 

 
4. Öppethållande 
Helårsöppet: Säsongsöppet: 

                  Fr.o.m ___________  T.o.m __________ 

Alla dagar: Vissa dagar i veckan:: 

Öppettider under dag: 
 

Ja 

Ja 

Ja Ja 



 Ansökan om vägvisning Sida 2 

 
5. Vägvisning 
Önskad text på vägvisare: 
 

Vägvisning önskas från väg: 

 
Servicesymboler 
Servering                      eller Restaurang Vandrarhem                  Hotell 

Informationsställe Verkstad Bensinstation Rastplats 

Toalett Uppställningsplats 
husvagnar 

Campingplats Badplats 

Sevärdhet Friluftsområde Vandringsled Stollift 

Släplift Försäljningsställe  
för fiskekort 

Golfbana Stugby 

 
6. Beskriv verksamhet och ge motiv till önskad vägvisning 
 

Glöm inte att bifoga ev. foto, skiss eller karta 
 
7. Sökandes underskrift 
Ort och datum: Underskrift: Namnförtydligande: 
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