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Bakgrund 

Sweco har fått i uppdrag att utreda tillfartsvägar till exploateringsområdet 
Malmakvarn enligt översiktsplanen för Malmköping. 4 alternativ har tagits fram 
med hänsyn till ingrepp i mark och miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet samt 
tekniska och ekonomiska aspekter på anläggande, drift och förvaltning. 

Syfte och mål 

Syftet med denna utredning är att klargöra de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för fyra alternativa sträckningar för den framtida 
trafikförsörjningen till Malmakvarn. 

Målet med utredningen är att fastställa ett långsiktigt försvarbart alternativ till 
tillfartsväg som man kan gå vidare med i arbetet med fördjupad översiktsplan 
och detaljplan. 

Begränsning 

Utredningen är begränsad till de fyra alternativen som presenteras nedan. 
Omständigheter som inte kan säkerställas genom fältundersökning eller 
inventering hänvisas till kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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Översiktskarta 

A

 
Bokstäverna motsvarar föreslagna exploateringsområden. 
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Nulägesbeskrivning 

Trafik 

Viktiga kommunikationer för Malmköping är riksvägarna 53 (Oxelösund – 
Eskilstuna) och 55 (Norrköping – Uppsala). Förbifart Malmköping, en 
cirkulationsplats och en trafikled för väg nr 53/55 öppnades för trafik i 
december 2007. Den avlastar Landsvägsgatan genom centrala Malmköping. 

Flera vägar påverkas av en framtida exploatering av Malmakvarn. 

Förrådsgatan förbi den gamla exercisplatsen och ner till campingplatsen är 
den befintliga bilvägen mellan centrala Malmköping och Malmakvarn. Vägen 
är smal och det förkommer blandad trafik med bilar, cyklar och fotgängare. 
Vägen korsar spårvägen i en plankorsning och går över bäcken på en 
vägtrumma. Samtliga alternativ har som mål att denna väg inte ska användas 
av den framtida biltrafiken till Malmakvarn. Det finns parkeringsmöjligheter vid 
campingplatsen. För att säkerställa framtida underhåll på den befintliga 
grusvägen föreslås att vägsamfälligheten omfattar hela Malmakvarn och 
Förrådsgatan från campingplatsen till Malmakvarn. 

Tingsgatan och Järnvägsgatan blir tillfartsvägar. Båda börjar på olika punkter 
längs Landsvägsgatan och de slutar vid spårvägen. 

Ängstuvägen tar vid efter spårvägskorsningen och utgör en viktig länk för 
boende och industrier öster om spårvägen. Gång- och cykeltrafik är delvis 
separerad från övrig trafik med en bred trottoar. 

Malmakvarnsvägen från Ängstuvägen är sedan tidigare planerad att vara 
tillfart till Malmakvarn. Sträckningen motsvarar alternativ 1. Vägen försörjer 
idag boende i radhusområdet Generalshöjden och en livsmedelsindustri med 
tunga transporter. 

Reveljvägen går från Ängstuvägen, över området Bjurängen och ner till 
Hyltingevägen / RV 53. Vägen kan utgöra en tillfart till området om 
plankorsningen måste stängas för trafik. 

Sommartid trafikeras museispårvägen med hållplats mellan planområdet och 
Hosjön. 

Kollektivtrafik och parkering 

Kollektiv busstrafik saknas men det planeras för en ny busshållplats samt 
parkering vid riksväg 55 intill museispårvägens vändplats då vägen byggs om. 
Avståndet mellan planområdets norra del och den planerade busshållplatsen 
är ca 800 m. Närmaste busshållplats ligger idag vid kyrkan i Malmköping, en 
dryg kilometer från planområdet. 
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Geoteknik och hydrologi 

Terrängen består av bergspartier med urberg och morän med mellanliggande 
inslag av lera och sand. Flera vattendrag rinner genom området. En 
skredriskinventering utpekar de låglänta områdena vid bäcken som rinner i 
nord-sydlig riktning från Hosjön som olämpliga för bebyggelse. Kommunen har 
därför beslutat om en riskzon som omfattar 50 meter på vardera sidan av 
bäcken, inom vilken nybyggnation inte ska förekomma. 

Övriga tekniska förutsättningar 

Vägen ska vara 6 meter bred, asfalterad och ha tvåsidigt sidofall om ca 1 %. 
Maximal längslutning får inte överstiga 8 %. Gång- och cykeltrafik ska, om 
möjligt, separeras från biltrafiken. 

En ny gång- och cykelväg planeras parallellt med alternativ 2 för att i första 
hand ge tillgång till bollplanen. Vatten och avlopp kan läggas i gång- och 
cykelvägen och blir då enkel att underhålla. 

Buller 

Varje alternativ bidrar till ökade bullernivåer i olika utsträckning. En individuell 
bullerutredning för varje förslag rekommenderas för att klargöra om det 
behövs några bullerdämpande åtgärder. 
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Alternativ 1 

A

 
Alternativ 1 försörjer hela Malmakvarn och område A. 

Områdets karaktär 

Malmakvarnsvägen från Ängstuvägen fungerar som försörjningsväg för en 
livsmedelsfabrik och för kvarteret Generalshöjden, ett område med radhus. 
Fabriken och banvallen för museispårvägen ligger på vänster sida och 
Generalshöjden på höger sida. Vägen slutar ca 80 meter efter sista infarten till 
parkeringarna vid radhusen och marken övergår i gräsyta med buskar. En stig 
fortsätter längs museispårvägen ner till plankorsningen vid campingplatsen. 
Något längre norrut finns en vägtrumma på vilken den befintliga grusvägen till 
Malmakvarn tar sig över till nordöstra sidan av bäcken. 

Den planerade sträckningen går väster om Generalshöjden och viker sedan 
norrut mot kanten av bäckravinen för att lämna plats för det planerade 
bostadsområdet A. En bro ska ersätta vägtrumman för biltrafiken och på andra 
sidan fortsätter vägen uppför en slänt med gles lövskog och ett 
avverkningsområde. Slutligen ansluter den till befintlig vägsträckning som är 
planerad att behållas. 

Den befintliga grusvägen ska kunna användas för gång- och cykeltrafik samt 
eventuellt av de boende på fastigheten norr om bäcken . 
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Vägutformning 

Längslutningen i brantaste partiet är 8 % och sidolutningen är 1 % med 
dubbelsidigt fall från vägmitt. Avvattningen av vägen kan ske med öppna diken 
eller dikesanvisning och dräneringsledning fram till sydvästra brofästet. 
Nordost om bron lämpar sig terrängen för öppna diken där vägen inte ligger i 
bank. Bredden på bron är 8 meter, varav 6 meter är körbanor. 

Brofästena måste läggas ca 4 meter över befintlig mark på vardera sidan av 
bäcken. Det ger en högsta fri höjd under bron på 8 - 9 meter. Bron anläggs 
med en längslutning på 4 %. Detta för att vägen i övrigt ska klara kraven på 
högst 8 % längslutning. Vägen kommer då på en sträcka av ca 80 meter att 
ligga på en bank 3 - 4 meter över befintlig marknivå. Om man kan acceptera 
en maximal lutning på 10 %, blir motsvarande vägbank 1,5 - 2,5 meter hög. 

Brofästena med höga bankar ligger inom riskområdet för skred. 
Markstabiliteten måste säkerställas genom noggrann geoteknisk undersökning 
innan alternativ 1 kan planeras. 

Trafiksäkerhet 

Hela sträckan bör förses med belysning och hastigheten bör sättas till 30 
km/tim på hela sträckan med hänsyn till närheten till bebyggelsen. Gång- och 
cykeltrafik från centrala Malmköping kan i första hand hänvisas till den 
befintliga vägen till Malmakvarn över campingplatsen. Parkmarken mellan 
radhusområdet och Malmakvarnsvägen används i viss utsträckning för lek och 
sträckan bör därför förses med någon typ av staket. 

Miljö och naturvärden 

En MKB har upprättats för detta förslag. 

Buller 

Ovan nämnda staket kan, om behov skulle påvisas, utformas som ett lågt 
bullerplank och kompletteras med växtlighet som dämpar ljuden från trafik. 

Kostnader 

Anläggning av 450 meter väg beräknas kosta ca 4,1 mkr och en bro på 35 
meter 7 mkr. Det ger en total entreprenadkostnad av ca 11,1 mkr. 

Ett alternativ med högre lutning och mindre fyllning beräknas kosta ca 10 mkr. 

På grund av vägens höga läge mot brofästet blir det ett underskott på 
fyllningsmassor på 5 - 10 000 m3. 
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I kalkylen ingår material, etableringskostnad, arbeten och transporter enligt en 
schablon om 5 km till grustag och 5 km till tipp. Vägöverbyggnaden består av 
50 mm asfalt 160 ABT11 160/220, 100 mm bärlager, 350 mm 
förstärkningslager. 
Alla kostnader är grundade på á-priser från september 2007 och redovisas 
utan mervärdesskatt. 

Slutsatser 

Alternativ 1 ger en kort sträcka, ca 450 meter, från befintlig väg till 
anknytningspunkt inne i planområdet. Vägen fungerar också som tillfart till 
område A, öster om museispårvägen. Marken i vägområdet utgörs till större 
delen av obrukad mark och med undantag för bäckravinen finns inte några 
höga natur- eller kulturvärden som skadas. 

Att slå en ny bro över bäcken innebär höga kostnader. Den höga vägbanken 
ger en negativ massbalans med ett underskott på ca 10 000 m3 fyllning. Med 
brantare lutning blir underskottet halverat, men det återstår att fylla 5 000 m3 
med bra material. Det finns risk att vägbankarna orsakar stora sättningar i 
området närmast bäcken. 

Logistiken kring industrin på Malmakvarnsvägen bör ses över i samband med 
en planerad trafikökning. 
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Alternativ 2 

A

 
Alternativ 2 ger bra trafikantupplevelser med fina utblickar över bäckravinen ut mot sjön. 

Områdets karaktär 

Mellan Ängstuvägen och fotbollsplanen är marken flack och närmast bäcken 
låglänt och fuktig. Nyanlagda vägar är planerade för exploatering av fler 
tomter, vatten och avlopp är framdraget. Fotbollsplanen är en träningsplan av 
låg standard. Slänten ovanför fotbollsplanen är bevuxen med ung, likåldrig 
produktionsskog med gran som längre upp övergår i lite äldre produktionsskog 
av blandskogstyp. Ett område med likåldrig granskog finns också i 
sträckningen innan vägen når kanten av en bäckravin och viker av rakt norrut 
genom gles tallskog fram till den planerade bebyggelsen. Enstaka stora 
lövträd växer i bäckravinerna och på hygget. Någon antikvarisk 
förundersökning har inte gjorts för vägsträckan, men det finns en fornborg i 
området. 
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Vägutformning 

På grund av stigningen i terrängen ligger vägen 1 – 1,5 meter över nuvarande 
marknivå där den passerar mellan fotbollsplanen och berget. Föreslagen 
lösning på detta är att anlägga gång- och cykelvägen nedanför vägen och låta 
en stödmur ta upp höjdskillnaden, som då skulle kunna minska till 0,8 meter. 
Alternativt kan man anlägga en sprängstensfyllning, men tyngden kan ge 
problem med stabiliteten. Gång- cykelvägen motiveras också av trafiksäkerhet 
och av förutsättningarna för att försörja Malmakvarn med kommunalt vatten 
och avlopp. GC-vägen är inte i sig en förutsättning för alternativ 2. 

Längre upp ligger vägen så att minsta möjliga ingrepp sker i marken. Trots det 
innebär topografin att det blir långa slänter både i bank och skärning på en 
sträcka av ca 60 meter.  

Längslutningen i brantaste partiet är 7 % och sidolutningen är 1 % med 
dubbelsidigt fall från vägmitt. Vatten som kommer ner mot vägen uppifrån 
slänten kan tas om hand i ett öppet dike. Där vägen går i planare mark är det 
lämpligt att anlägga diken på båda sidor om vägen. 

Vägen ligger så till att den blir variationsrik och med flera utblickar mot 
landskapet. 

Trafiksäkerhet 

Hela sträckan bör förses med belysning. Gång- och cykeltrafik till och från 
centrala Malmköping hänvisas i första hand till vägen över campingplatsen 
och en separat gång- och cykelväg. Hastigheten kan sättas till 50 km/tim på 
hela sträckan eftersom den går genom skogsmark utan bebyggelse. 

Miljö och naturvärden 

Höga partier med berg i dagen och stora block bör lämnas orörda, och vägen 
läggas så att den följer landskapet runt dessa. Skogsmarken är inte 
inventerad. Stigar i vägområdet är igenväxta och det finns inget som tyder på 
att de används av människor.  

Buller 

Nya tomter i anslutning till Ängstuvägen bör planeras med tanke på framtida 
trafik. 

Kostnader 

Anläggning av 560 meter väg beräknas kosta av ca 3 mkr. 

Förutsatt att terrassen går att använda som fyllning går det att uppnå total 
massbalans för vägen. 
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För att få en väg till område A krävs även att Malmakvarnsvägen förlängs, 
vilket innebär ytterligare ca 200 meter väg. Beräknad kostnad för den sträckan 
är beräknad till 1 mkr. 

I kalkylen ingår material, etableringskostnad, arbeten och transporter enligt en 
schablon om 5 km till grustag och 5 km till tipp. Vägöverbyggnaden består av 
50 mm asfalt 160 ABT11 160/220, 100 mm bärlager, 350 mm 
förstärkningslager. 
Alla kostnader är grundade på á-priser från september 2007 och redovisas 
utan mervärdesskatt. 

Slutsatser 

Alternativ 2 ansluter till område B och kräver en viss omstrukturering av den 
planerade bebyggelsen. Det innebär också att detaljplanen för kvarteret 
Mandolinen måste ändras och att två tomter försvinner där. 

Detta alternativ är det billigaste, men de geotekniska förutsättningarna är inte 
klarlagda. Det finns risk att slänten ner mot fotbollsplanen behöver förstärkas 
mot skred, en geoteknisk undersökning är nödvändig. Alternativet innebär inte 
att man skadar några kända natur- eller kulturvärden. En antikvarisk 
förundersökning bör dock göras med tanke på fornborgen. 

Varierad miljö längs sträckningen ger en bra trafikantupplevelse med blandad 
öppen mark, utsikter över landskapet och sluten skog. 

Vägen ger möjlighet till ytterligare exploatering nordost om planområdet i 
framtiden. 
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Alternativ 3 

A

 
Alternativ 3 ligger nedanför bebyggelsen och försörjer även område A. 

Områdets karaktär 

Norr om Ängstuvägen ligger några villor på Trumpetvägen. Vägområdet för 
alternativ 3 går väster om Generalshöjden, utefter bäckravinens västra slänt 
och över bäcken i samma läge som alternativ 1. Slänten ner mot bäcken är 
bevuxen med unga lövträd och buskar. Vegetationen är variationsrik och 
träden visar tecken på att ytliga småskred sker i slänten. Området ligger delvis 
inom riskzonen för skred. 
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Vägutformning 

Alternativ 3 är ca 780 meter lång, varav de sista 280 metrarna utgör samma 
sträcka som alternativ 1. Sträckan börjar på Ängstuvägen mitt emot 
Reveljvägen. Längslutningen i brantaste partiet är 8 % och sidolutningen är 1 
% med dubbelsidigt fall från vägmitt. På grund av att vägen ligger längs med 
slänten kan avvattningen ske från vägbanken, inga diken behövs där. Vatten 
som kommer uppifrån slänten kan tas om hand i en dikesanvisning och 
dräneringsledning. Nordost om bron lämpar sig terrängen för öppna diken där 
vägen inte ligger i bank. Bredden på bron är 8 meter varav 6 meter är 
körbanor. 

Brofästena med höga bankar ligger inom riskområdet för skred. 
Markstabiliteten måste säkerställas genom noggrann geoteknisk undersökning 
innan alternativ 1 kan planeras. 

Trafiksäkerhet 

Hela sträckan bör förses med belysning. Gång- och cykeltrafik från centrala 
Malmköping hänvisas i första hand till vägen över campingplatsen och den 
befintliga vägen till Malmakvarn. Hastigheten bör sättas till 30 km/tim på hela 
sträckan med hänsyn till närheten till bebyggelsen. 

Miljö och naturvärden 

Bäckravinen med variationsrik flora kan vara känslig för störningar.  

Kostnader 

Den beräknade kostnaden för att anlägga 780 meter väg är 5,1 mkr och 35 
meter bro 7 mkr vilket ger en total entreprenadkostnad av ca 12,1 mkr. 

På grund av schaktning i slänterna blir det ett massöverskott på ca 3500 m3. 
Skulle geotekniken visa att det är möjligt att göra bankslänterna flackare och 
fylla ut mer kan man uppnå massbalans för vägen. 

I kalkylen ingår material, etableringskostnad, arbeten samt transporter enligt 
en schablon om 5 km till grustag och 5 km till tipp. Vägöverbyggnaden består 
av 50 mm asfalt 160 ABT11 160/220, 100 mm bärlager, 350 mm 
förstärkningslager. 
Alla kostnader är grundade på á-priser från september 2007 och redovisas 
utan mervärdesskatt. 
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Slutsatser 

Område A, öster om museispårvägen ansluter inte lika självklart som 
alternativ 1. Om Malmakvarnsvägen ansluts till alternativ 3 skapas en 
möjlighet att köra runt kvarteret som inte är önskvärd. 

Det finns risk att miljön i bäckravinen skadas permanent av ett vägbygge. 
Däremot skadar man inte några kända kulturvärden. 

Marken består av lös morän och det finns risk för att slänterna måste 
stabiliseras mot skred. Risken att spill av oljor och annat miljöskadligt från 
fordon på vägen når vattnet i bäcken är stor. 

Alternativ 3 är inte ett långsiktigt hållbart alternativ, varken ekonomiskt eller 
miljömässigt. 
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 Alternativ 4 

A

 
Alternativ 4 går genom skogen. 

Områdets karaktär 

Ängstuvägen slutar i Lövsjövägen och ett område med nybyggda villor och 
nya tomter. Från slutet av Lövsjövägen, där det idag finns en vändplan, går en 
skogsväg upp i området. Vegetationen utgörs huvudsakligen av olikåldrig 
produktionsskog av blandskogstyp. Ett hygge breder ut sig i den sista delen av 
vägområdet innan den når den planerade bebyggelsen i område B. Terrängen 
är blockig och det finns berg i dagen på flera punkter längs vägkorridoren. 
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Vägutformning 

Längslutningen i brantaste partiet är 7 % och sidolutningen är 1 % med 
dubbelsidigt fall från vägmitt. Det är lämpligt med öppna diken längs hela 
vägsträckan.  

Vägen får karaktären av skogsväg utan några riktiga utblickar mot omgivande 
landskap. 

Trafiksäkerhet 

Hela sträckan bör förses med belysning. Gång- och cykeltrafik till och från 
centrala Malmköping hänvisas i första hand till vägen över campingplatsen 
och en separat gång- och cykelväg. Hastigheten kan sättas till 50 km/tim efter 
bostäderna på Lövsjövägen eftersom den går genom skogsmark utan 
bebyggelse. 

Miljö och naturvärden 

Högt belägna partier med berg i dagen och stora block bör lämnas orörda, och 
vägen läggas så att den följer landskapet runt dessa. Skogsmarken är inte 
inventerad på höga naturvärden. Stigar i vägområdet är igenväxta och det 
finns inget som tyder på att de används av människor.  

Buller 

Nya tomter i anslutning till Ängstuvägen bör planeras med tanke på framtida 
trafik. 

Kostnader 

Den beräknade kostnaden för att anlägga 520 meter väg uppgår till ca 2,9 
mkr. 

Förutsatt att terrassen går att använda som fyllning går det att uppnå total 
massbalans för vägen. 

För att få en väg till område A krävs även att Malmakvarnsvägen förlängs, 
vilket innebär ytterligare ca 200 meter väg. Kostnad för den sträckan är 
beräknad till 1 mkr.  

I kalkylen ingår material, etableringskostnad, arbeten och transporter enligt en 
schablon om 5 km till grustag och 5 km till tipp. Vägöverbyggnaden består av 
50 mm asfalt 160 ABT11 160/220, 100 mm bärlager, 350 mm 
förstärkningslager. 
Alla kostnader är grundade på á-priser från september 2007 och redovisas 
utan mervärdesskatt. 
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Slutsatser 

Alternativ 4 ansluter till område B och kräver en viss omstrukturering av den 
planerade bebyggelsen. Denna sträckning bedöms som den med minst risk 
för geotekniska svårigheter, eftersom man går mestadels över plan mark i 
skog. En sondering till fast berg bör göras i samband med geoteknisk analys. 

Alternativet innebär inte att man skadar några kända natur- eller kulturvärden. 

Varierad miljö längs sträckningen ger en bra trafikantupplevelse med blandad 
öppen mark och sluten skog. Närheten till de nya tomterna och de nybyggda 
husen på Lövsjövägen talar emot ett annars kostnadseffektivt alternativ. 

Vägen ger möjlighet till ytterligare exploatering nordost om planområdet i 
framtiden. 
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Underlag och referenser 

Malmakvarn Malmköping – Flens kommun 
Utställningshandling, fördjupning av översiktsplanen – 25 januari 2007 

Samrådsredogörelse från möte den 8 februari 2005 

Miljökonsekvensbeskrivning 25 januari 2007 

Detaljerad kartläggning av topografin med helikopterburen laserskanning 
2007-10-06 

 


