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1 INLEDNING   

1.1 BAKGRUND 

I samband med en ny- och omexploatering i Färjestadens centrum, i Mörbylånga 

kommun på Öland, ska en trafikutredning tas fram. Utredningen delas in i 4 olika delar 

och varje del motsvarar ett eget område som kommunen önskar utreda mer eller 

mindre detaljerat. De olika delarna visas i kartan nedan. 

 

Figur 1 - Utredningsområdet. 
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Del 1 handlar om utformning och kollektivtrafik och denna delutredning har lyfts ut 

och heter istället ”PM Hållplatsutvärdering, Tyréns”. Del 2-4 handlar om 

kapacitetsberäkningar för olika framtida korsningspunkter. Det är dessa delar som 

denna utredning omfattar. 

1.2 SYFTE 

Korsningarna Storgatan/Brovägen (del 2), den nya kopplingen till Runsbäcksvägen (del 

3) samt Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen (del 4) studeras med hjälp av 

beräkningsprogrammet CAPAL. Syftet är att studera den framtida kapaciteten i 

korsningarna. Trafikflödesindata till beräkningsprogrammet består av ett 

genomsnittligt värde för hela året. 

1.3 METODIK - TRAFIKFLÖDEN 

Trafikflödena för de tillkommande funktionerna beräknas med hjälp av Trafikverkets 

alstringsverktyg och baseras på antaganden som har gjorts i samråd med Mörbylånga 

kommun. Alstringsberäkningarna grundas på uppgifter om BTA för bostäder 

respektive verksamheter lämnade av Mörbylånga kommun. BTA för verksamheterna 

har fördelats på olika funktioner så som kontor, handel och restaurang enligt uppgifter 

från kommunen. Utifrån en målpunktsanalys har ett generellt antagande gjorts om att 

både den befintliga och den tillkommande trafiken fördelar sig på sådant vis att cirka 

70 % av trafiken har målpunkt norrut, 20 % har målpunkt söderut och 10 % har 

målpunkt österut.  

1.4 METODIK - KAPACITETSBERÄKNING 

Kapacitetsberäkningarna genomförs med hjälp av beräkningsprogrammet CAPCAL 

version 4.3. Beräkningarna görs för såväl förmiddagens som eftermiddagens 

maxtimma vid prognosåret 2040 inklusive tillskott av trafik från de planerade 

utbyggnaderna.  

 

Resultatet av beräkningarna redovisas som belastningsgrader, kölängder samt 

medelfördröjning i korsningarnas respektive tillfarter. 

 

Belastningsgraden avser hur stor del av anslutningens kapacitet som utnyttjas sett över 

dimensionerande timma. I VGU 2012 (kap 1.3 i Övergripande krav för Vägar och gators 

utformning, TRV publ. 2012:181) anges krav på servicenivå uttryckt i belastningsgrad 

vid nybyggnad av en väg, se tabell 1 nedan. Dessa krav är vägledande i värderingen av 

framkomligheten i korsningen. 

 

Enligt VGU 2012 ska vägar vid nybyggnad utformas så att krav avseende servicenivå 

uppfylls vid den trafikmängd som förväntas trafikera vägen under dimensionerande 

timme och maxtimme*) det 20:e året efter dess öppnande. Undantag kan göras om 

investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam, dock endast efter 

Trafikverkets godkännande. 

 

Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med tillräcklig kapacitet för en 

tidsperiod motsvarande den valda tekniska livslängd som förbättringen dimensioneras 

för vilket normalt bör vara inom tidsintervallet 10 till 20 år. 
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Tabell 1 - Krav på belastningsgrad, B, för korsningstyp A-C (Väjnings- eller stopplikt), enligt VGU 2012. 

Korsningstyp Önskvärd 

servicenivå 

Godtagbar 

servicenivå **) ***) 

A-C (Väjnings- eller stopplikt, med eller utan 

kanalisering resp. vänstersvängskörfält) 

B ≤ 0,6 B ≤ 1,0 

E (Cirkulationsplats) B ≤ 0,8 B ≤ 1,0 

 

Medelkölängden avser den genomsnittliga kölängden under den dimensionerande 

timmen. Under kortare perioder kan köerna vara längre än under den dimensionerande 

timmen, vilket speglas av 90-percentilen. 

 

Medelfördröjningen avser den genomsnittliga fördröjningen per fordon under den 

dimensionerande timmen, vilket inkluderar fördröjning till följd av både geometri 

liksom konflikter med andra trafikanter. 

 

*) Dimensionerande timme motsvarar den 200:e mest trafikerade timmen under året. 

Dimensionerande maxtimme motsvarar den 30:e mest trafikerade timmen under året. 

Överslagsmässigt kan dimensionerande timme och maxtimme antas uppgå till 9,5% 

respektive 12,5% av ÅDT. I det här fallet har maxtimman hämtats från de 

trafikräkningar som har gjorts för de inkommande gatorna i korsningen. 

 

**) Endast efter Trafikverkets godkännande 

 

***) Belastning ≥1,0 kan godtas efter Trafikverkets godkännande om belastningen 

bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 

 

I samråd med kommunen har samtliga trafikflöden till kapacitetsberäkningarna 

baserats på trafiksituationen under årsdygnet. Trafikflödena är som högst under 

sommarmånaderna i Färjestaden, detta är dock inget som är dimensionerande för de 

framtida korsningarna då dimensioneringen inte ska ske efter maximalt trafikflöde.  
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2 KAPACITETSSTUDIE FÖR KORSNINGEN 

RUNSBÄCKSVÄGEN/BROVÄGEN/STORGATAN  

2.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med kapacitetsstudien är att kontrollera att god kapacitet vidhålls i 

trevägskorsningen Runsbäcksvägen/Brovägen/Storgatan trots tillkommande trafik till 

följd av nyexploatering. I figuren nedan visas den aktuella korsningspunkten.  

 

Figur 2 - Delområde 2, korsningen Storgatan/Runsbäcksvägen. 

2.2 METOD 

Korsningen studeras med hjälp av beräkningsverktyget CAPCAL. För Runsbäcksvägen 

används trafikflödesdata från Trafikverkets flödeskarta och trafiken räknas upp till år 

2040 med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal gällande från 2020-06-05. Utöver 

detta har även trafik som bedöms tillkomma i korsningen från andra delar av planen 

inkluderats. Trafikflödesdata för Storgatan erhölls från den trafikräkning som Tyréns 

genomförde under vecka 38 i september månad år 2020 samt beräknad alstring av 

tillkommande bebyggelse i anslutning till Storgatan. CAPCAL-beräkningarna 

genomfördes med utgångspunkt i korsningens nuvarande utformning det vill säga en 

trevägskorsning med väjningsplikt från Storgatan. Som en känslighetsanalys görs en 

kapacitetberäkning för trafiksituationen även under sommarmånaderna. 
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2.3 RESULTAT  

2.3.1 TRAFIKFLÖDEN   

Resultatet av trafikflödesberäkningarna för den dimensionerande trafiksituationen 

redovisas i figuren nedan. Trafiken på Storgatan i anslutning till korsningen bedöms 

öka med cirka 1500 f/d till följd av planerad utbyggnad. Trafiken på 

Brovägen/Runsbäcksvägen bedöms öka med knappt 1500 f/d respektive knappt 2000 

f/d.   

 

 

Figur 3 - Resultatet för trafikflödesberäkningarna i korsningen Storgatan/Runsbäcksvägen/Brovägen. 

Nedan redovisas en antagen trafiksituation under sommarmånaderna. Situationen som 

redovisas är grundad på ett antagande om att trafikmängden fördubblas under 

sommarmånaderna jämfört med den dimensionerande situationen.  

 

 

Figur 4 - Antagna trafikflöden under sommarmånaderna 
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2.3.2 KAPACITET  

I tabellerna nedan redovisas resultatet av beräkningarna i CAPCAL för korsningen 

Runsbäcksvägen/Brovägen/Storgatan. Tabellerna redovisar både kapacitet för den 

dimensionerande trafiksituationen samt för sommartrafiksituationen. 

 

Korsningen är utformad som en trevägskorsning där Storgatan ansluter till 

Runsbäcksvägen/Brovägen österifrån och är reglerad med väjning. Denna typ av 

korsning bör ha en belastningsgrad under 0.6 för önskvärd servicenivå enligt tabell 1 

under stycket ”Metodik - kapacitetsberäkning” ovan.  

 

Beräkningarna för den dimensionerande trafiksituationen visar att det inte förväntas 

uppstå några kapacitetsproblem i korsningen under såväl förmiddagens som 

eftermiddagens maxtimme till följd av den planerade utbyggnaden.   

Tabell 2 - Resultat av kapacitetsberäkningen under förmiddagens maxtimme. HR = höger/rakt fram, RV = 
rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Brovägen  RV 298 1489 0.20 0.1 0.1 1 

Storgatan HV 152 680 0.22 0.2 0.2 6 

Runsbäcksvägen  HR 386 1869 0.21 0.0 0.0 0 

 

Tabell 3 - Resultat av kapacitetsberäkningen under eftermiddagens maxtimme. HR = höger/rakt fram, RV 
= rakt fram/vänster, HV = höger/vänster.  

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Brovägen  RV 410 1529 0.27 0.1 0.1 1 

Storgatan HV 114 694 0.16 0.1 0.1 6 

Runsbäcksvägen  HR 313 1869 0.17 0.0 0.0 0 

 

Beräkningarna för sommartrafiksituationen visar att belastningsgraderna överskrider 

önskvärd nivå för höger- och vänstersvängande fordon på Storgatan under 

förmiddagens maxtimme. Dock överskrids inte den godtagbara belastningsgraden 

enligt VGU. Medelfördröjningen för fordon som ska passera korsningen från Storgatan 

vid den beräknade maxtimmen uppgår till 49 sekunder.  

Tabell 4 – Resultat av kapacitetsberäkningen för sommartrafiken under förmiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Brovägen  RV 600 1215 0.49 0.2 0.2 2 

Storgatan HV 300 345 0.87 4.1 8.6 49 

Runsbäcksvägen  HR 780 1869 0.42 0.0 0.0 0 
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Under eftermiddagens maxtimme överskrids önskvärd belastningsgrad mycket 

marginellt för fordon på Runsbäcksvägen som ska köra rakt fram eller vänster samt för 

fordon på Storgatan som ska svänga höger eller vänster. För fordonen på Storgatan 

uppgår medelfördröjningen för att passera korsningen till 23 sekunder.  

 

Tabell 5 - Resultat av kapacitetsberäkningen för sommartrafiken under eftermiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Brovägen  RV 825 1330 0.62 0.2 0.2 2 

Storgatan HV 225 353 0.64 1.3 2.9 23 

Runsbäcksvägen  HR 630 1869 0.34 0.0 0.0 0 

 

2.4 SLUTSATS 

Enligt kapacitetsberäkningarna uppstår inga kapacitetsproblem under såväl 

förmiddagens som eftermiddagens maxtimme vid den dimensionerande 

trafiksituationen.  

 

Vid den antagna trafikmängden under sommarmånaderna överstiger 

belastningsgraden önskvärd nivå under både förmiddagens och eftermiddagens 

maxtimme. Enligt beräkningarna överskrids däremot aldrig den godtagbara 

belastningsgraden. Beräkningarna visar på en medelfördröjning på, som mest, 49 

sekunder under den mest belastade timmen under sommarmånaderna.  

 

Sammanfattningsvis bedöms korsningens kapacitet klara av de beräknade samt 

antagna trafikflödena under både den dimensionerande trafiksituationen samt 

sommartrafiksituationen. Detta även om kölängder och fördröjningar i korsningen 

bedöms öka något under sommarmånaderna till följd av de ökade trafikflödena.   
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3 KAPACITETSSTUDIE FÖR DEN NYA KOPPLINGEN VID 

SJÖBERGS ÄNG  

3.1 BAKGRUND OCH SYFTE  

Då nya bostäder etableras kring Sjöbergs äng ska en ny in- och utfartsgata studeras till 

området, se figur nedan. På södra sidan av den tillkommande in- och utfarten ska en 

parkeringsplats etableras. Förutsättningarna för parkeringsplatsen är att den kommer 

nyttjas 6 månader per år.  

 

Syftet med delutredningen är att studera olika scenarier av den tillkommande 

kopplingen samt vilka effekter det får på trafiken.  

 

 

Figur 5 – Delområde 3 – Korsningen vid Sjöbergs äng (Runsbäcksvägen/den nya kopplingen). 

3.2 METOD 

Trafikalstringen till såväl nya som befintliga bostäder beräknas genom att använda 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg där färdmedelsfördelningen stäms av med 

kommunen. Det som studeras är de tillkommande bostäderna i området.  

 

Dessutom studeras konsekvenserna av vad en mer permanent parkering söder om den 

nya kopplingen skulle innebära för den nya korsningen. Alstringsberäkning för 

parkeringen görs utifrån antalet parkeringsplatser samt antaganden om beläggning 

och omsättning. Som input till beräkningarna antas det att parkeringen används 6 

månader om året. 

 

Trafiken på Runsbäcksvägen räknas upp till år 2040 med hjälp av Trafikverkets 

trafikuppräkningstal gällande från 2020-06-05. Även trafik från övriga delar av planen 

adderas.  

 

Beräkningsprogrammet CAPCAL används för att studera den nya kopplingen med 

Runsbäcksvägen i samtliga olika scenarier. 
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Det som studeras är dels konsekvenserna av de olika scenarierna avseende 

trafiksäkerhet samt vilken belastning som uppstår i korsningen med Runsbäcksvägen. 

 

De fyra olika scenarierna för den nya kopplingen presenteras nedan. 

 

Scenario 1 och 2 

I scenario 1, till vänster nedan, öppnas kopplingen mellan Runsbäcksvägen och 

Sjöbergs gata upp för trafik. I scenario 2, till höger nedan, öppnas den nya kopplingen 

upp men stängs sedan innan Sjöbergs gata. 

   

Figur 6 - i bilden syns scenario 1 till vänster och scenario 2 till höger. 

Scenario 3 och 4 

I scenario 3, till vänster nedan, öppnas den nya kopplingen inte upp vilket innebär att 

trafiken till de nya bostäderna måste komma in i området via förskolan. I scenario 4, 

till höger nedan, öppnas den nya kopplingen upp bort till befintligt bostadsområde 

strax sydväst om förskolan. Därefter stängs gatan. 

  

Figur 7 - I bilden syns scenario 3 till vänster och scenario 4 till höger 
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3.3 RESULTAT - TRAFIKALSTRING 

Trafikflöden  

Parkeringen vid Sjöbergs äng består av 130 parkeringsplatser och i samråd med 

Mörbylånga kommun antas parkeringsplatserna nyttjas 6 månader om året. Vidare 

antas olika beläggningsgrad gälla för parkeringen under sommaren respektive övriga 

året. Under de två av de sex månaderna antas en beläggningsgrad på 100% och under 

de fyra resterande månaderna av användningen antas en beläggningsgrad på 65%. 

Under sommaren antas varje parkeringsplats nyttjas två gånger per dag i snitt. För 

resterande fyra månader antas varje parkeringsplats nyttjas en gång per dag. 

 

Antaganden avseende trafikens fördelning till och från området är att 70% väntas ha 

målpunkt norrut, 20% söderut samt 10% österut. Antagandena är avstämda med 

kommunen. 

 

Trafikalstringen från bostäderna, verksamheterna och parkeringen beräknas resultera i 

trafikflödena enligt figurerna nedan. 

 

 

Figur 8 – I bilden syns scenario 1 till vänster och scenario 2 till höger. 

 

I scenario 1 kan trafik från befintligt bostadsområde smita ut på Runsbäcksvägen via 

den nya kopplingen. I scenario 2 är den nya kopplingen enbart till för de nytillkomna 

bostäderna.  

 

Trafikmängderna i scenario 1 är baserade på att ingen genomfartstrafik mellan 

Telegatan och Runsbäcksvägen förekommer. För att detta ska uppfyllas bör gatan 

utformas på ett sätt som medför en låg framkomlighet för motorfordonstrafik och 

tydligt prioriterar oskyddade trafikanter. Till exempel skulle delar av gatan kunna 

göras till ett gångfartsområde. Vid val av detta är det av stor vikt att gatan utformas på 

ett sådant vis att det är tydligt att trafikering ska ske på de oskyddade trafikanternas 

villkor.  

 

Om man lyckas utforma gatan på ett sådant vis att restidsvinsten minimeras vid val av 

att köra på gatan bedöms det vara möjligt att ha gatan öppen utan att större mängder 

trafik förbi förskolan och grönområdet väster om förskolan genereras.   
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Scenario 3 och 4 beräknas resultera i trafikflödena enligt figurerna nedan. 

 

Figur 9 – I bilden syns scenario 3 till vänster och scenario 4 till höger 

 

Scenario 3 innebär mycket trafik förbi förskolan vilket inte anses lämpligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Vid trafikflöden över 900 fordon per dygn ska behovet av att 

separera oskyddade trafikanter från övrig trafik ses över. I scenario 4 är den nya 

kopplingen öppen för de nya bostäderna samt de befintliga bostäderna söder om 

förskolan. Genom att rikta om trafikflödena till den nya kopplingen blir 

trafiksituationen bättre framför förskolan ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

3.4 RESULTAT - KAPACITETSBERÄKNING 

I tabellerna nedan redovisas resultatet av beräkningarna i CAPCAL för korsningen 

Runsbäcksvägen/den nya kopplingen för scenario 1, 2 och 4. I scenario 3 etableras 

inte korsningen och därför görs ingen kapacitetsberäkning. I samtliga studerade 

scenarier är korsningen utformad som en trevägskorsning där den nya korsningen 

ansluter till Runsbäcksvägen österifrån och är reglerad med väjning. Denna typ av 

korsning bör ha en belastningsgrad under 0.6 för önskvärd servicenivå enligt tabell 1 

under stycket ”Metodik - kapacitetsberäkning” ovan. Beräkningarna visar att det inte 

förväntas uppstå några kapacitetsproblem i korsningen till följd av den planerade 

utbyggnaden i något av alternativen. 

Tabell 6 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 1 under förmiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 260 1692 0.15 0.0 0.0 1 

Ny anslutning HV 49 738 0.07 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 362 1869 0.19 0.0 0.0 0 
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Tabell 7 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 1 under eftermiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 358 1714 0.21 0.0 0.0 1 

Ny anslutning HV 43 778 0.06 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 279 1869 0.15 0.0 0.0 0 

Tabell 8 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 2 under förmiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 270 1732 0.16 0.0 0.0 0 

Ny anslutning HV 35 714 0.05 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 385 1869 0.21 0.0 0.0 0 

Tabell 9 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 2 under eftermiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 371 1758 0.21 0.0 0.0 0 

Ny anslutning HV 27 761 0.04 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 291 1869 0.16 0.0 0.0 0 

Tabell 10 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 4 under förmiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 256 1718 0.15 0.0 0.0 0 

Ny anslutning HV 41 741 0.06 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 361 1869 0.19 0.0 0.0 0 
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Tabell 11 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid scenario 4 under eftermiddagens maxtimme. HR = 
höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = höger/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Runsbäcksvägen 

Norra 
RV 352 1738 0.20 0.0 0.0 1 

Ny anslutning HV 36 783 0.05 0.0 0.0 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HR 277 1869 0.15 0.0 0.0 0 

 

3.5 SLUTSATS 

När de nya bostäderna etableras kommer trafikflödena att öka i området. Om den nya 

kopplingen inte upprättas kommer trafikflödena istället att passera förbli förskolan 

vilket inte är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. I de fall den nya kopplingen öppnas 

men inte tillåter eller avsevärt försvårar för genomfartstrafik väntas trafikflödena förbli 

förskola bli likt idag eller lägre. 

 

Enligt genomförda kapacitetsberäkningar uppstår inga kapacitetsproblem i något av 

scenarierna. Indata till beräkningarna har bestått av trafikflöden på årsdygnsnivå och 

inte för en maximal trafikflödessituation så som vid sommartrafik. 

 

För den nya korsningen med Runsbäcksvägen, spelar det ur kapacitetssynpunkt ingen 

roll vilket av alternativen som väljs. Däremot så bidrar alternativ 3, där korsningen inte 

etableras, till höga trafikflöden förbi förskolan. Detta alternativ är därför inte lämpligt 

ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Väljs alternativ 1, där gatan är öppen för genomfartstrafik bör åtgärder ses över som 

hindrar genomfartstrafik och smittrafik förbi förskolan. Detta skulle exempelvis kunna 

lösas genom att anlägga ett gångfartsområde förbi förskolan och/eller genom andra 

hastighetsreducerande åtgärder som påverkar framkomligheten. 

 

Det har tidigare diskuterats att även öppna Sommarrogatan för genomfartstrafik till 

och från området. Det har dock kunnat konstateras att ett eventuellt öppnande av 

gatan endast skulle påverka trafiksituationen i området mycket marginellt. 
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4 KAPACITETSSTUDIE FÖR KORSNINGEN 

RUNSBÄCKSÄGEN/JÄRNVÄGSGATAN  

4.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Korsningen Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen ska studeras som cirkulationsplats där 

Granuddevägen lyfts upp i cirkulationen. Även här ska etableringen av ytterligare 

bostäder ske vilket kommer innebära ökade trafikflöden.  

 

 

Figur 10 - Delområde 4 - Korsningen Granuddevägen/Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen 

4.2 METOD 

Cirkulationsplatsens effekter på trafikflödet studeras med hjälp av 

beräkningsprogrammet CAPCAL.   

 

Beräkningarna görs med utgångspunkt i att den nya kopplingen vid Sjöbergs äng inte 

är öppen för genomfartstrafik.  

 

Tillkommande trafikalstring från parkeringen samt de nya villorna och verksamheterna 

har beräknats med hjälp av antagande om parkeringens beläggning och omsättning 

samt med Trafikverkets alstringsverktyg. Parkeringen antas nyttjas 6 månader per år. 

Under två av dessa månader antas parkeringen ha full beläggning samt att var plats 

nyttjas av två fordon per dag. Resterande fyra månader av nyttjande antas parkeringen 

ha en beläggning om cirka 65 % samt att platserna nyttjas av ett fordon per dag. 

Denna trafik adderas sedan till den uppmätta trafiken på Granuddevägen (trafikräkning 

på Granuddevägen genomfördes i september 2020). 

 

Utöver detta så adderas även förväntad alstrad trafik från ett exploateringsområde 

öster ut längs Järnvägsgatan. Detta område förväntas bestå av cirka 35 000 kvm nya 

bostäder samt en förskola och en högstadieskola som förväntas rymma 60 respektive 

200 elever. Sammantaget förväntas denna exploatering alstra knappt 2000 f/d.  
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Trafikflödena för Runsbäcksvägen hämtas från Trafikverkets trafikflödeskarta och 

räknas upp till år 2040 med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal gällande från 

2020-06-05. Trafik som bedöms genereras från övrig utbyggnad i närområdet adderas 

till trafiken på Runsbäcksvägen. Trafikflödena för Järnvägsgatan hämtas från Tyréns 

trafikmätning i området från september 2020. 

 

Korsningen testas både som cirkulationsplats och som en fyrvägskorsning i 

beräkningsprogrammet CAPCAL. 

4.3 RESULTAT – TRAFIKFLÖDEN 

Resultatet av trafikflödesberäkningarna redovisas i figuren nedan.  

 

Antaganden avseende trafikens fördelning till och från området är att 70% väntas ha 

målpunkt norrut, 20% söderut samt 10% österut. Antagandena är avstämda med 

kommunen. 

 

Av de 70 % som ska norrut från exploateringsområdet öster ut längs Järnvägsgatan 

antas 50 % ansluta till korsningen, övrig trafik antas välja andra vägar, till exempel 

Skogsgatan. Av de 20 % som ska söderut antas 70 % ansluta till korsningen, övrig trafik 

med målpunkt söderut antas välja andra vägar, till exempel Skogsbyvägen. Resterande 

10 % av trafiken antas inte ansluta till korsningen Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen, 

dessa bedöms ha målpunkt österut eller välja andra mindre gator för att nå sin 

destination. 

 
Figur 11 - Resultatet för trafikflödesberäkningarna i korsningen Runsbäcksvägen/Järnvägsgatan. 

4.4 RESULTAT - KAPACITETSBERÄKNING 

I tabellerna nedan redovisas resultatet av kapacitetsberäkningarna för korsningen. 

Beräkningarna är gjorda för såväl cirkulationsplats som för fyrvägskorsning. Dessa 

korsningstyper bör ha en belastningsgrad under 0.6 för fyrvägskorsning samt 0.8 för 

cirkulationsplats för önskvärd servicenivå enligt tabell 1 under stycket ”1.4 Metodik - 

kapacitetsberäkning” ovan. 
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Beräkningarna visar att det inte förväntas uppstå några kapacitetsproblem i korsningen 

till följd av den planerade utbyggnaden. Oavsett om korsningen regleras som 

fyrvägskorsning eller som cirkulationsplats blir kapaciteten i korsningen mycket god 

och beräkningarna visar inga framkomlighetsproblem. 

Tabell 12 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid cirkulationsplats under förmiddagens maxtimme. HRV = 
höger/rakt fram/vänster.  

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Granuddevägen HRV 30 1166 0.03 0.0 0.0 6 

Runsbäcksvägen 

Norra 
HRV 

272 1424 0.19 0.0 0.0 5 

Järnvägsgatan HRV 154 1134 0.14 0.0 0.0 4 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HRV 

323 1380 0.23 0.0 0.0 5 

Tabell 13 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid cirkulationsplats under eftermiddagens maxtimme. HRV 
= höger/rakt fram/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Granuddevägen HRV 23 1072 0.02 0.0 0.0 6 

Runsbäcksvägen 

Norra 
HRV 

373 1434 0.26 0.0 0.0 5 

Järnvägsgatan HRV 118 1209 0.10 0.0 0.0 4 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HRV 

265 1356 0.20 0.0 0.0 5 

Tabell 14 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid fyrvägskorsning med väjning under förmiddagens 
maxtimme. HRV = höger/rakt fram/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Granuddevägen HRV 30 582 0.05 0.0 0.0 6 

Runsbäcksvägen 

Norra 
HRV 

272 1477 0.18 0.1 0.1 2 

Järnvägsgatan HRV 154 743 0.21 0.2 0.2 6 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HRV 

323 1842 0.18 0.0 0.0 0 
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Tabell 15 - Resultat av kapacitetsberäkningen vid fyrvägskorsning med väjning under eftermiddagens 
maxtimme. HRV = höger/rakt fram/vänster. 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Granuddevägen HRV 23 574 0.04 0.0 0.0 6 

Runsbäcksvägen 

Norra 
HRV 

373 1515 0.25 0.1 0.1 2 

Järnvägsgatan HRV 118 753 0.16 0.1 0.1 5 

Runsbäcksvägen 

Södra 
HRV 

265 1817 0.15 0.0 0.0 1 

 

4.5 SLUTSATS 

Enligt kapacitetsberäkningarna uppstår inga kapacitetsproblem i korsningen oavsett 

om korsningen utformas som cirkulationsplats eller fyrvägskorsning. 

Kapacitetsmässigt är den maximalt önskvärda belastningsgraden högre för en 

cirkulationsplats, således bedöms denna klara högre trafikflöden på längre sikt. Dock 

är denna typ av lösning mer utrymmeskrävande. 

 

Indata till beräkningarna har bestått av trafikflöden på årsdygnsnivå och inte för en 

maximal trafikflödessituation så som vid sommartrafik.  

 

 
 

 


