Jägersrovägen inom
detaljplanen
Inom detaljplanen planeras gångbana på
norra sidan om Jägersrovägen och trädrad
samt separerad gång- och cykelväg på södra
sidan.
Idag är körbanebredden inom sträckan cirka 7
meter bred och den planeras att fortsatt ha
samma bredd. Vid ombyggnationen kommer
körbanans placering att justeras på vissa
delsträckor vilket syns i bilden bredvid.
Jägersrovägen kommer breddas på de ställen
det planeras vänstersvängfält.
Trädraden planeras att flyttas på grund av
höjdskillnader och bestämmelser i
detaljplanen.
Dimensioneringen av körbredden, 7 meter, är
baserat på att tung trafik (lastbil) ska kunna
mötas utan att anpassa körsätt och hastighet.
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Trädrad
Den befintliga trädraden som ligger på södra
sidan av Jägersrovägen behöver ersättas
med en ny av två anledningar:
• Träden står på en vall, för att kunna
anlägga kvartersmark intill vägen behöver
vallen tas bort i samband med
terrassering.
• I detaljplanen har ett egenskapsområde
för dike planlagts inom området för
Jägersrovägen. Där diket är planlagd
planeras ny trädrad placeras för att även
användas för avvattning. På grund av
detaljplanens bestämmelser kan inte den
nya trädradens läge ändras i
projekteringsfasen.

Bro över Elisedalstigen
Sektionen över bron planeras ha samma
innehåll som sträckan inom detaljplanen
förutom trädraden. Körfältsindelningen på
bron behöver detaljstuderas vidare i den
fortsatta projekteringsfasen.
En möjlig körfältsindelning är att gångbanan i
norr blir ca 1,5 meter bred, körbanan ca 6,76,8 meter bred och gång och cykelvägen i
söder ca 2,6 meter bred. Dimensioneringen av
körbanebredden ska innebära att tung trafik
kan mötas men kan behöva anpassa sin
hastighet.
Sträckan över bron ca 15-20 meter lång.
Alternativet är att bygga ut bron för en
anläggningskostnad som har beräknats till ca
12 mnkr.
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Sträckan mellan
Galoppgatan och
Sadelstigen
Ny gång- och cykelväg planeras längs med
Jägersrovägen fram till Sadelstigen för att
koppla samman cykelvägen i detaljplanen med
befintligt nät.
Idag är Jägersrovägen inom sträckan cirka 10
meter bred, det innebär att körbanebredden
minskas för att ge utrymme till gång- och
cykelväg samtidigt som körbanebredden
håller samma standard som inom
detaljplanen, vilket är fullgod standard.
Dimensioneringen av körbredden, 7 meter, är
baserat på att tung trafik (lastbil) ska kunna
mötas utan att anpassa körsätt och hastighet.
Ingen trädrad planeras på sträckan.
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