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INLEDNING
Alvesta kommun arbetar för närvarande med en 
fördjupad översiktsplan för Moheda. Som en del i 
detta arbete behöver ett antal trafikfrågor studeras 
och analyseras.

Syftet med denna utredning är att studera 
trafikmiljön i Moheda centrala delar och föreslå 
rimliga och möjliga alternativ för att uppnå följande 
målbild för Moheda centrum:
• Säkra gång- och cykelstråk till centrum, 

tågstationen och skolområdet.
• Leda bort den tunga trafiken från Storgatan

BAKGRUND

Bilnät
Bilnätet i Moheda består av ett huvudnät och ett 
lokalnät. Väster om samhället går väg 126 som 
leder från Alvesta i söder och norrut mot väg 
30. Genom Moheda i nord-sydlig riktning går 
Torpsbruksvägen. Slätthögsvägen/Växjövägen 
kopplar ihop samhällets västra och östra delar. 
Denna väg är den enda passage under järnvägen 
som finns i Moheda och är därmed en mycket viktig 
länk i trafiksystemet.

Bilnätet är indelat i ett huvudnät (rött) och ett lokalnät (grönt).
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Cykelnät och målpunkter
Mellan Torpsbruk och Moheda finns en gång- och 
cykelväg som slutar i höjd med sporthallen vid 
Vegebyskolan i Moheda. Inom Moheda finns några 
gång- och cykelvägar, främst mellan områden och 
i grönområden. Storgatan har målade cykelfält. 
Längs de större vägarna saknas separerade gång- 
och cykelvägar.

Moheda centrum ligger väster om järnvägen. I 
centrum finns ett flertal detaljhandelsföretag och 
en dagligvarubutik. Där finns också bibliotek, 
brandstation, vårdcentral, tandvård, postservice 
och banker. Allmänna kommunikationer finns 
genom länstrafikens bussar. I dagsläget finns ingen 
tågstation i Moheda men planer finns på tågstopp 
i Moheda. Norr om centrum, utmed Storgatan och 
Torpsbruksvägen, finns ett industriområde. Här finns 
metallindustri, fjärrvärmevärk samt ett stort sågverk 
(ATA Timber). 

Från och med hösten 2010 finns skolverksamhet 
endast på en skola, Mohedaskolan, som 
ligger i sydöstra delen av Moheda. Ingen 
skolverksamhet finns på Vegbyskolan. Vid 
Vegbyskolan i norra Moheda finns däremot 
sporthall som används för idrottslektionerna för 
årskurserna 7-9. Eleverna från Mohedaskolan tar 
sig dit med cykel. Sporthallen används även mycket 
kvällstid. I sydvästra delen av Moheda finns en 
idrottsplats. Inte heller dit finns separerad gång- 
och cykelväg.
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I Moheda finns få separerade gång- och cykelvägar längs bilnätet. Förutom gc-vägen till 
Torpsbruk finns separerade gång- och cykelbanor (lila linjer) främst mellan  bostadsområden.
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Trafikflöden
I bilden till höger redovisas uppmätta trafik-flöden 
på vägnätet i Moheda. Störst flöden finns på väg 
126 söder om Moheda samt på Slätthögsvägen 
och Växjövägen. Andelen tung trafik är stor på flera 
sträckor: väg 126, norra delen av Torpsbruksvägen 
samt Storgatan.

Som de uppmätta trafikflödena visar, är andelen 
tung trafik stor på vissa vägar i Moheda. Mycket 
av den tunga trafiken har sågverket ATA Timber 
som målpunkt. Enligt uppgifter från ATA Timber 
har sågverket i dagsläget 80-100 transporter per 
dygn. Mest transporter (minst 75 %) förekommer 
på vardagar kl. 06-17. Cirka 90 % av transporterna 
kommer söderifrån via väg 126 och Slätthögsvägen. 
En stor del av de tunga transporterna genomförs 
med 24 meter långa lastbilar, det vill säga en 
lastbil med släp. 

Förutom tung trafik till sågverket, har även den 
tunga trafiken metallindustrin norr om centrum som 
målpunkt. Mindre lastbilar (12 meter långa) har 
varuleveranser till ICA i centrum där varuintaget 
angörs från Storgatan.

Uppmätta trafikflöden på vägnätet i Moheda (ÅDT står för årsmedeldygnstrafik).
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång- och cykelväg bör ordnas från Vegbyskolan 
och söderut med anslutning mot centrum och 
Mohedaskolan. En säker cykelväg behövs både 
för att knyta ihop Moheda med cykelvägen till 
Torpsbruk och för alla, både barn och vuxna, som 
ska till sporthallen vid Vegbyskolan.

Torpsbruksvägens utformning
Gång- och cykelvägen föreslås kopplas ihop 
med den befintliga gång- och cykelvägen mot 
Torpsbruk på den västra sidan av Torpbruksvägen. 
Torpsbruksvägen varierar i bredd mellan 6,0-
6,8 meter på sträckan mellan Vegbyskolan och 
Storgatan. På den västra sidan av vägen löper 
en gångbana som varierar i bredd mellan 1,1-3,0 
meter.

Enligt GCM-handboken bör bredden på en 
dubbelriktad gc-bana på landsbygden där 
antalet fotgängare och cyklister inte är så stort 
vara som minst 2,20-2,50 meter. Enligt VGU bör 
körbanebredden vara 6,5 meter för ett vägrum 
med hastighetsbegränsningen  50 km/h och med 
gång- och cykelväg separerad från körbanan med 
kantsten eller skiljeremsa.

Utmed Torpbruksvägen föreslås sektionen 6,5 
meter bred körbana och 2,5 meter bred gång-  och 
cykelbana på den västra sidan.

På sträckan från Långagårds förskola och vidare 
norrut är sektionen som smalast. Här är gångbanan 
mellan 1,3-1,7 meter bred, vilket innebär att ett 
intrång på körbanan kommer att krävas. För att 
erhålla 6,5 meters bred körbana krävs det att 
mark tas i anspråk på den östra sidan av vägen. 
Här finns idag en gräsremsa mellan körbanekant 
och staket in till sågverket. Med föreslagen sektion 

Torpsbruksvägen i höjd med infarten till Vegbyskolan i 
riktning söderut.

skulle avståndet mellan  ny körbanekant och 
staket på större delen av sträckan bli mer än 3 
meter. På en kortare sträcka mitt för fastigheten på 
Torpsbruksvägen 37 skulle dock avståndet mellan 
ny körbanekant och staket bli 2,30 meter.

Säkerhetszon är det område utanför körbanan 
som ska vara fritt från fysiska hinder i form av 
oeftergivliga föremål. Då vägen föreslås förskjutas 
närmare sågverkets staket minskas säkerhetszonen. 
Enligt VGU är rekommenderad säkerhetszon för en 
gata med hastighetsbegränsaningen 50 km/h 1-3 
meter för följande gatutyp: ”Gaturum som genom 
sin karaktär inte inbjuder till höga hastigheter, korta 
länklängder, oftast lägre flöden”. Torpbruksvägen 
anses vara av denna gatutyp på grund av sin 
relativt smala sektion, kantad av bebyggelse och 
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Torpsbruk i norr och leder genom Moheda centrum mot 
Mohedaskolan.
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vegetation och med förhållandevis låga trafikflöden. 
Efter att körbanan flyttats blir avståndet mellan 
körbanan och sågverkets staket mellan 1 och 3 
meter beroende på var på sträckan. För att följa 
VGUs rekommendation bör det inom detta område 
inte finnas några hinder som inte är eftergivliga. 

Vid Långagårds förskola föreslås gång- och 
cykelvägen passera förbi en infart för parkering. 
Här bör utformningen av gång- och cykelvägen 
studeras tillsammans med parkeringens utformning 
för att hitta bästa möjliga lösning.

Från Långagårds förskola och vidare söderut 
till fastigheten på Torpsbruksvägen 21 finns det 
utrymme mellan gångbanan på den västra sidan av 
Torpbruksvägen och fastigheterna på samma sida. 

Här föreslås gång- och cykelbanan beddas mot 
fastigheterna utan att något intrång krävs vare sig på 
vägen eller fastigheterna.

Vidare söderut förbi fastigheterna på 
Torpsbruksvägen 17 och 19 krävs det enbart flyttning 
av kantstenen ca 0,2 meter för att gångbanan ska 
bli en 2,5 meter bred gång- och cykelväg. Detta 
kan göras utan att körbanebredden underskrider 
6,5 meter. Vid fastigheten på Torpsbruksvägen 
15, i nordvästra hörnet av korsningen med 
Hembygdsvägen föreslås att mark tas i anspråk för 

Fastighet i korsningen Torpbruksvägen/Hembygds-
vägen i riktning västerut.

att tillskapa gång- och cykelvägen. På fastigheten 
finns ingen byggnad.

Vid Hembygdsvägen 1 i sydvästra hörnet av 
korsningen med Torpsbruksvägen är fastighetens 
staket förlagt utanför fastighetsgränsen. Gång- och 
cykelvägen föreslås gå i fastighetsgränsen, men 
kräver att staketet flyttas.

Gång- och cykeltrafikanterna föreslås vidare ledas 
över Torpbruksvägen in på Storgatans södra sida. 
I syfte att uppmärksamma bilisterna om att här 

Föreslagen utformning av gång- och cykelpassage över Torpsbruksvägen. 
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finns korsande oskyddade trafikanter samt att ge 
de gående och cyklande möjlighet att passera 
körbanan i två steg föreslås passagen förses med 
en två meter bred refug. För att ytterligare få 
fordonsförarna att observera korsningspunkten kan 
passagen kompletteras med skylten ”Varning för 
cyklande och mopedförare”. 

Storgatans utformning
Storgatan har idag ca 1,5 meter breda målade 
cykelfält på båda sidor om vägen. 

Körbanebredden (inklusive cykelfält) på Storgatan 
varierar mellan 8,30-10,8 meter. Föreslagen 
utformning på Storgatan är att cykelfältet på den 
sydvästra sidan av vägen slopas och ersätts med 
en 2,5 meter bred gång- och cykelväg. Storgatan söderut mot korsningen med Kyrkogatan.

Förbi sågverkets kontor föreslås gång- och 
cykelvägen gå mot muren som avgränsar 
fastigheten från vägen. Enligt grundkartan 

Storgatan i korsningen med Kyrkogatan, riktning  norrut.

ligger dock fastighetsgränsen utanför muren, i 
gångbanan. Vidare söderut på Storgatan föreslås 
befintlig gångbana breddas till en 2,5 meter bred 
gång- och cykelväg. I ytterkanten av gång- och 
cykelvägen finns befintliga belysningsstolpar.

I korsningen med Kyrkogatan föreslås gång- och 
cykeltrafikanterna ledas över Storgatan och in på 
Kyrkogatan i riktning mot Västra järnvägsgatan. 
För att signalera för fordonsförarna att oskyddade 
trafikanter passerar över här, samt att synliggöra 
de som ska passera föreslås passagen smalnas 
av till 3,70 meter. Avsmalningen föreslås förses 
med pollare för att tydliggöra den. Avsmalningen 
måste förläggas ca 15 meter från korsningen för att 
möjliggöra att en normalstor lastbil (12  meter) kan 
svänga i korsningen.

Storgatans befintliga utformning med målade cykelfält, 
foto taget västerut mot Torpbruksvägen.

Storgatan vid ATA Timbers kontor.
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En annan möjlig utformning av passagen är att 
höja upp den. Detta förutsätter dock att den tunga 
trafiken till bland annat sågverket redan i det 
skede gång- och cykelvägen byggs har fått en 
anna sträckning och inte trafikerar denna punkt. 
En upphöjd passage håller inte för så frekvent 
trafikering av tung trafik.

Föreslagen utformning av gång- och cykelpassage över Storgatan.

Kyrkogatans utformning
Utmed Kyrkogatans norra sida finns en 2,5 meter 
bred gångbana som föreslås skyltas om som gång- 
och cykelväg. Ny beläggning är önskvärt då den 
ska trafikeras av både gång- och cykeltrafikanter. 
Fastighetsgränsen för fastigheten som ligger 
i nordöstra hörnet av korsningen Storgatan/
Kyrkogatan går ut i gångbanan utmed Kyrkogatan. 

Kyrkogatan med befintlig gångbana.

Där Kyrkogatan ansluter till  Västra Järnvägsgatan 
föreslås gång- och cykeltrafikanterna ledas ut i 
körbanan. Här krävs en tydlighet i utformningen 
så att bilisterna uppmärksammas på att cyklisterna 
övergår från separerad bana till blandtrafik. Västra 
Järnvägsgatan är skyltad som gångfartsområde 
och låga hastigheter i kombination med låga 
flöden bidrar dock till hög trafiksäkerhet och 
trygghet. I Västra Järnvägsgatans södra del 
ansluter en gång- och cykelväg som leder gång- 
och cykeltrafikanterna vidare ner i en planskild 
tunnel under järnvägen och bort till Mohedaskolan.
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TUNG TRAFIK

Nuläge
Mycket av den tunga trafiken har sågverket ATA 
Timber som målpunkt. Infarten till sågverket ansluter 
idag från Storgatan. Med befintlig utformning av 
infarten till sågverket kan inte lastbilarna angöra från 
nordväst, vilket innebär att de ej kan komma in via 
Torpbruksvägen. Det innebär att lastbilarna idag kör 
genom centrum på Storgatan, vilket är ett problem 
både sett till trafiksäkerheten och möjligheterna 
att skapa ett attraktivt centrum. På grund av den 
interna logistiken inom sågverksområdet är det 
mycket svårt att flytta infarten till annan plats. Även 
tung trafik till metallindustrin som ligger på östra 
sidan av Storgatan trafikerar idag centrum.

Studerade alternativ
I Alvesta kommuns översiktsplan (antagen  2008-
10-28) finns en karta över framtida planer för 
Moheda med alternativa sträckningar för den 
tunga trafiken i form av vägreservat. Det finns två 
norra alternativ (nr 1 och 2 i kartorna till höger) 
samt ett alternativ genom ett grönområde i Moheda 
centrum (nr 3 i kartorna till höger). Dessa alternativ 
studeras i denna utredning. Under arbetsprocessen 
med framtagande av en fördjupad översiktsplan 
för Moheda har det framkommit ytterliggare 
alternativa nordliga sträckningar. 

I utredningen anslyseras alternativ 1 och 2 
gemensamt som ett nordligt alternativ eftersom 
det inte utan en djupare studie går att finna några 
stora skillnader mellan de båda alternativen. Även 
andra nordliga alternativ har mycket gemensamt 

med alternativ 1 och 2 och studeras därför inte 
separat. Förutom dessa alternativ studeras också 
ett alternativ där den tunga trafiken leds via 
Torpsbruksvägen (nr 4 i kartorna nedan).
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I utredningen studeras fyra alternativa körvägar för den tunga trafiken. Illustrationen till vänster visar körvägar för 
trafik som kommer från väster och illustrationen till höger körvägar för trafik från öster. Majoriteten av fordonen 
kommer från sydväst.
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Konsekvenser

Körsträcka

En viktig konsekvens att beakta för de olika 
alternativen är hur lång körsträckan för den tunga 
trafiken blir. Majoriteten av fordonen kommer från 
sydväst. För fordonen från väster har därför avståndet 
mätts mellan korsningen väg 126/Slätthögsvägen 
och infarten till sågverket. Den begränsade mängd 
tung trafik som kommer från öster, kommer nästan 
alla uteslutande från Växjövägen. Tabellen nedan 
med körsträckan för fordon från öster visar avståndet 
mellan Växjövägens korsning med järnvägen och 
infarten till sågverket.

Fordon från väster

Alternativ Körsträcka

Nuläge 1600 meter

Alternativ 1 4500 meter

Alternativ 2 3700 meter

Alternativ 3 1600 meter

Alternativ 4 1800 meter

Fordon från öster

Alternativ Körsträcka

Nuläge 800 meter

Alternativ 1 5800 meter

Alternativ 2 5000 meter

Alternativ 3 1000 meter

Alternativ 4 1200 meter

Som tabellerna visar är de båda norra alternativen 
betydligt längre än både nuläget och övriga 
alternativ. Speciellt för de fordon som kommer 
ifrån öster innebär de norra alternativen en mycket 
lång körväg, vilket innebär en risk för smittrafik. 
Mellan alternativ 3 och 4 är skillnaderna små. För 
fordon från väster innebär alla alternativen förutom 
alternativ 3 en längre körsträcka jämfört med i 
dagsläget. Alternativ 4 är dock bara 200 meter 
längre. För fordon från öster är alla alternativen 
länge än i dagsläget. Minst skillnad finns mellan 
nuläget och alternativ 3 och 4.

Miljö

De båda norra alternativen innebär att ny väg  byggs 
som förbinder väg 126 med Torpsbruksvägen. 
Sträckan är 700-800 meter lång. Bygget av ny 
väg innebär intrång i landskapet. Marken används 
idag för jord- och skogsbruk. Enligt Alvesta 
kommuns översiktsplan (antagen 2008-06-03) 
har landskapet och bebyggelsen kulturvärden. 
Hela området är dessutom rikt på fornlämningar. I 
övrigt pekas inga andra natur- och kulturvärden ut 
i området. 

Alternativ 3 innebär att en cirka 250 meter lång ny 
väg byggs genom det grönområde som ligger söder 
om Mohedaån. Grönområdet avgränsas i norr av 
Mohedaån, längs vilken det finns en promenadstig 
på den södra sida. En väg genom grönområdet får 
stor påverkan på miljön och vägen kommer att bli 

en barriär. Området söder om vägen kommer inte 
längre att höra ihop med resten av området och 
därmed minskar grönområdets yta väsentligt.

Alternativ 4 innebär endast mycket små intrång 
utanför vägområdet och har därmed minst 
påverkan på miljön av de fyra alternativen.

Buller

Sett till risken för bullerstörningar finns ingen större 
skillnad mellan de studerade alternativen. Oavsett 
val av alternativ finns risken att ett antal fastigheter 
får höjda bullervärden, men inget av alternativen 
är väsentligt bättre eller sämre än något annat.  
Generellt är det endast ett fåtal fastigheter som 
inrymmer bostäder som berörs.

Anläggningskostnader

De norra alternativen innebär stora kostnader 
eftersom en ny väg, ca 700-800 meter långa, 
måste byggas. Även alternativ 3 innebär relativt 
stora kostnader då en cirka 250 meter lång väg 
ska tillskapas. Alternativ 4 innebär att befintlig 
infrastruktur utnyttjas. Däremot måste korsningen 
Torpsbruksvägen/Storgatan byggas om. 

Förutom nybyggnader/ombyggnader i väg-
nätet behöver infarten till sågverket byggas om i 
alternativ 1,2 och 4, vilket innebär en kostnad.
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Framkomlighet och geometri

Alternativ 1 och 2 (norra alternativen)
Den tunga trafiken kommande från både Alvesta och 
Växjö passerar i Moheda genom korsningar som 
har god geometrisk  standard och är väl tilltagna 
för att svängande rörelser. De nya anslutningarna 
till väg 126 och Torpbruksvägen kan utformas med 
god standard för svängande tung trafik. Det finns 
med de norra alternativen möjlighet att skapa en ny 
anslutning till sågverket från Torpbruksvägen, vilket 
ger goda möjligheter att skapa en gen in- och utfart 
utan att belasta Storgatan. Detta ställer dock höga 
krav på att sågverkets interna flöden och logistik 
förändras, vilket är mycket svårt att realisera. Om 
det inte byggs någon ny anslutning till sågverket 
kommer den tunga trafiken i föreliggande alternativ 
att trafikera korsningen Torpbruksvägen/Storgatan, 
vilket kan göras utan ombyggnad. Den tunga trafiken 
till sågverket kommer i de norra alternativen inte i 
konflikt med korsande gång- och cykeltrafikanter 
som ska passera över Torpbruksvägen.

Infarten till sågverket kommer att nås från nordväst 
istället som idag från sydost. För att infarten i  dessa 
alternativ ska fungera som huvudinfart till sågverket 
måste tillfredsställande körgeometri erhållas för 
större fordon med släpvagn (24-meter) samt för 
semitrailers (16-meter). Detta kräver ombyggnad 
av infarten. Ombyggnaden innebär att grindsolpen 
på den norra sidan av infarten måste flyttas samt 
att  visst utrymme av upplagringsplatsen inne på 

området tas i anspråk. Dimensionerande körspår för 
ombyggnaden av in- och utfarten är utrymmesbehov 
för de fordon som kommer från områdets sydvästra 
delar och som ska ut mot Torpbruksvägen.

Alternativ 3
Den tunga trafiken kommande från både Alvesta och 
Växjö passerar i Moheda genom korsningar som 
har god geometrisk  standard och är väl tilltagna 
för att svängande rörelser. De nya anslutningarna 
till Torpbruksvägen och Storgatan kan utformas med 

god standard för svängande tung trafik. Den tunga 
trafiken till sågverket kommer i detta alternativ inte 
i konflikt med korsande gång- och cykeltrafikanter 
som ska passera över Torpbruksvägen, men kommer 
däremot att passera över  den planerade gång- 
och cykelvägen på den västra sidan av Storgatan. 
Huvudinfarten till sågverket behöver i alternativ 3 
inte byggas om. Körgeometrin för den tunga trafiken 
som ska till sågverket blir i detta alternativet mycket 
god, eftersom stora svängande rörelser vid in- och 
utfart undviks.

Körspåren visar utrymmesbehov för en 24-meters lastbli som ska köra in respektive ut från sågverket och vidare i 
nordvästlig riktning.
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Alternativ 4
Den tunga trafiken kommande från både Alvesta 
och Växjö passerar i Moheda genom korsningar 
som har god geometrisk  standard och är väl 
tilltagna för att svängande rörelser, det finns 
dock två undantag. I korsningen Vegbyvägen/
Torpbruksvägen där Torpbruksvägen ”knäcker”, är 
det precis att det fungerar för den tunga trafiken att 
svänga söderut utan att göra åverkan på refugerna. 

Korsningen mellan Torpbruksvägen och Storgatan 
behöver byggas om för att klara de svängande 
rörelserna för den tunga trafiken tillsammans med 
anläggandet av en gång- och cykelpassage.

För att den befintliga infarten till sågverket i detta 
alternativ ska fungera som huvudinfart måste 
tillfredsställande körgeometri erhållas för större 
fordon med släpvagn (24-meter) samt för semitrailers 

Körspåren visar utrymmesbehov för en 24-meters lastbil i korsningen Vegbyvägen/
Torpbruksvägen. 

Körspåren visar utrymmesbehov för en 24-meters lastbil i korsningen Torpbruksvägen/
Storgatan med föreslagen utformning.

(16-meter). Detta kräver ombyggnad av infarten på 
samma sätt som för de norra alternativen. Se körspår 
under alternativ 1 och 2.

Slutsats

Utredningen förslår att tung trafik i framtiden leds 
via Torpsbruksvägen mot norr och därefter in på 
Storgatan, det vill säga enligt alternativ 4. Bäst 
möjligheter att utveckla Moheda centrum finns 
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med de norra alternativen men fördelarna är 
inte så stora att de uppväger de stora negativa 
konsekvenser i form av långa körvägar, intrång i 
landskapet och stora kostnader som alternativen 
innebär. Denna utredning finner inte heller så stora 
fördelar med alternativ 3 att det kan uppväga 
intrånget i grönområdet söder om Mohedaån.
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