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1

INLEDNING

Vårgårda kommun planerar att bebygga området Fagrabo i östra delen av
tätorten och WSP har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för
utbyggnaden. Idag består området till största del av skogs- och åkermark,
och är till stora delar fritt från vägar och bebyggelse. Den framtida
bebyggelsestrukturen påverkas mycket av vägnätets utformning och hur
stora trafikmängder utbyggnaden kommer att generera. Vägarnas sträckning
och storlek är även avgörande för bebyggelsestrukturens geografiska
spelrum. Med detta i åtanke utförs denna trafikutredning som stöd till
trafikstrukturen i planprogrammet.

1.1

SYFTE

Syftet med trafikutredningen är att analysera områdets möjligheter till
utveckling av en långsiktig trafikstruktur, samt att ta fram ett empiriskt
underlag som stöd till utformningen av Fagrabos vägstruktur. Genom att
beräkna trafikmängderna och utföra simuleringar säkerställs att planerade
åtgärder för vägarnas dragning och utformning ej resulterar i
kapacitetsproblem eller oönskad genomfartstrafik.
Utredningen ska ge svar på:






Hur mycket trafik det kan förväntas bli på huvudgatorna i området.
Hur mycket genomfartstrafik som kan förväntas mellan väg 181 och
den nya förbindelsen mot Parkgatan (benämns Kesbergsvägen i
utredningen).
Hur mycket trafik från planprogramsområdet Fagrabo som kan
förväntas påverka väg 181 i framtiden.
Identifiera särskilt trafikbelastade punkter i området och ge
eventuella åtgärdsförslag.

Kesbersgatan

181

Huvudgatan
Lokalgata
Kesbergsvägen

Figur 1 Skissförslag planområde Fagrabo. Trafiksimuleringen har utgått från antalet bostäder
och bebyggelsestrukturen i skissförslaget för planprogramområdet, som kan komma att ändras.
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1.2

AVGRÄNSNING

Framtida trafikmängder kan även bero på övrig byggnation i Vårgårda.
Utredningen tar endast hänsyn till utbyggnaden av Fagrabo enligt
planprogram.

2

OMRÅDET IDAG

Planprogramområdets norra och nordvästra gräns utgörs av väg 181 och
Fagrabovägen. Väg 181 leder till Herrljunga i östlig riktning och ansluter till
Stockholmsvägen i västlig riktning. Även Fagrabovägen ansluter till
Stockholmsvägen, som leder in till centrala Vårgårda. I områdets östra del
ligger Högstorpsvägen, en grusväg som leder söderut under järnvägen och
förbinder väg 181 med Tånga Hed. Sydväst om Fagrabo, vid norra änden av
Parkgatan, ligger ett skolområde med en förskola, två grundskolor, ishall,
idrottshall samt fotbollsplan. Där Parkgatan tar slut, mynnar en skogsväg,
som förbinder Parkgatan med Fagrabo. Denna skogsväg trafikeras ej av
motorfordon, utan främst av motionärer. Inom programområdet finns i övrigt
endast en mindre grusväg, vilken leder från väg 181 till en lantbruksfastighet
i norra delen av området. Denna grusväg leder sedan vidare österut till
Högstorpsvägen. Trafikmängderna i Fagrabos direkta närhet är i nuläget
relativt små, både på Fagrabovägen och på Högstorpsvägen.

2.1

TRAFIKMÄTNINGAR

För trafikutredningen har trafikmätningar utförda av Trafikia, på beställning
av Trafikverket och Vårgårda kommun, använts. I Figur 2 nedan illustreras
mätpunkternas geografiska lokalisering. För denna trafikanalys användes 12
mätpunkter. Mätningar 2-8 och 19-20 genomfördes under oktober 2017,
mätningar A-D genomfördes under oktober 2016 och mätningar E-I gjordes
under februari 2018. Resultaten visar ett betydligt högre flöde på
eftermiddagen (ca. 70% högre). Trafikanalysen genomförs därför för
eftermiddagens maxtimme.

Mätningar EM maxtimme
(antal fordon per maxtimme)

Figur 2 Trafikmätningar.
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2.2

ANTAGANDEN AV NUVARANDE TRAFIKFLÖDEN

För Högstorpsvägen finns inga trafikmätningar tillgängliga och för korsningen
väg 181/Stockholmsvägen saknas svängandelar i aktuella trafikmätningar.
Då data från Högtorpsvägen samt korsningen bedömdes vara nödvändiga
att inkludera i simuleringsmodellen uppskattades trafiken för dessa.
-

-
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Högstorpsvägen ansluter till en evenemangsanläggning och en
golfbana. Vägen bedömdes ha låg trafik, och för maxtimmen
uppskattas 30 f/h.
Korsningen väg 181/Stockholmsvägen uppskattades genom att anta
att alla in- respektive utgående flöden i respektive riktning stämmer
överens med mätningar.

3

TRAFIKALSTRING

Framtida trafikmängder genereras av nya bostäder, skolor, busslinjer samt
en generell trafikökning i hela området. Trafiksimuleringen har utgått från
antalet bostäder och bebyggelsestrukturen i skissförslaget för
planprogramområdet, såsom det ser ut när denna utredning tas fram. I Figur
1 illustreras förslaget på ny gatustruktur med huvudgator, lokalgator och
även förbindelsen mellan Fagrabo och Parkgatan som benämns
Kesbergsvägen i utredningen.

3.1

BOSTADSUTVECKLING

I utbyggnadsetapp 1 och 2 planeras det för totalt 630 bostadsenheter. I
etapp 3 planeras det för 540 bostadsenheter. Med en utbyggnadstakt på 25
bostäder per år beräknas det att etapp 1 och 2 är färdigbyggda inom 25 år
och etapp 3 inom ytterligare 22 år.

Etapp 2
Etapp 3

Etapp 1

Figur 3 Etappindelning.

Enligt kommunens alstringstal genereras 5 fordonsrörelser per dygn och
småhus. Genom att använda kommunens alstringstal beräknas trafiken högt
och kapacitetsanalysen utförs med en god säkerhetsmarginal. Enligt
Trafikverkets alstringstal genererar en lägenhet ca 60% färre rörelser jämfört
med ett småhus. Det antas därför ett alstringstal av 2,2 rörelser per dygn för
lägenheter. Maxtimmestrafik beräknas utgöra 12% av dygnstrafiken.
Etapp 1 och 2 med 630 bostadsenheter bedöms generera 296
fordonsrörelser per maxtimme. Etapp 3 med 540 bostadsenheter bedöms
generera 275 fordonsrörelser per maxtimme.
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Tabell 1 Trafikalstring bostäder.
Etapp 1+2

Etapp 3

Bostadsenheter

Rörelser/
dygn

Rörelser/
maxtimme

Bostadsenheter

Rörelser/
dygn

Rörelser/
maxtimme

Villa

176

880

106

119

595

71

Radhus

214

1070

128

324

1620

194

Lägenhet

240

520

62

36

78

9

Total

630

2470

296

540

2293

275

3.2

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Etapp 1 och 2 innefattar, förutom bostäder, en förskola i centrala Fagrabo
och en vid Fagrabovägen. Förskoleelever som bor i Fagrabo antas fördelas
jämnt mellan de två skolorna. Etapp 1 och 2 innefattar ej någon grundskola.
Grundskoleelever hänvisas till grundskolan på Parkgatan eller någon av
ortens övriga skolor.
I etapp 3 fördelas förskoleelever likadant som i etapp 1 och 2. En ny
grundskola byggs i centrala Fagrabo i etapp 3 och det antas att 75% kommer
att gå i denna skola medan 25% antas gå i grundskolan på Parkgatan.
För varje barn som skjutsas och hämtas till och från skolan/förskolan
genereras 4 resor. Andelen barn som skjutsas till förskolan har antagits vara
60% och till skolan 24 %. I Trafikverkets rapport Barns skolvägar från 20121
framgår det att andelen barn som skjutsas till skolan är 24 % under
vinterhalvåret. Därför har 24 % har ansetts vara ett rimligt antagande för
detta område.
I Skolverkets statistik2 framgår att personaltätheten för förskola är 5,2 barn
per årsarbetare och för grundskolor är lärartätheten 12 elever per lärare. För
varje anställd generas 2 resor. Andelen anställda som åker bil till och från
skolan antas vara 80%.
Beräkningen innebär en överskattning av trafikalstringen. 4 fordonsrörelser
per elev innebär att föräldrar ej kombinerar andra resor med resan till skolan.
Det är dock troligt att föräldrar kombinerar upphämtning av barn på skolan
med exempelvis ett stopp vid affären på hemvägen. Dessutom kan det vara
flera barn i en familj som går i samma skola och skjutsas samtidigt. Genom
att räknar högt utförs kapacitetsanalysen med god säkerhetsmarginal.

1
2

8 | 10236469 • Trafikutredning Fagrabo

https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44147
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821

Tabell 2 Trafikalstring skolor.
Förskola
8 avdelningar

Grundskola
F-6

144

380

175

180

22

25

Antal elever
Fordonsrörelser elev per eftermiddag
maxtimme
Fordonsrörelser anställd per eftermiddag
maxtimme

3.3

KOLLEKTIVTRAFIK

Följande antaganden för kollektivtrafikförsörjningen av Fagrabo har gjorts:
I etapp 1 och 2 kör bussen från Fagrabovägen in till området, vänder vid
skolan och kör samma väg tillbaka. Bussen stannar vid två hållplatser. I
etapp 3 kör bussen via Fagrabovägen genom området och ut via
Kesbergsvägen, och även i motsatt riktning. Bussen stannar vid fyra
hållplatser. Under maxtimmen antas avgångar var 15:e minut.
Dessutom finns den existerande linje 543 Vårgårda-Herrljunga som idag går
på Stockholmsvägen ut på väg 181. En alternativ sträckning för denna linje
skulle kunna vara Stockholmsvägen via Fagrabo till väg 181. Under
maxtimmen antas avgångar var 30:e minut. Detta är endast ett potentiellt
alternativ, men inkluderas ändå i utredningen.

Figur 4 Antagande linjedragning kollektivtrafik och placering av skolområde.

3.4

ALLMÄN TRAFIKÖKNING

Göteborgsregionen förväntas växa i framtiden vilket gör att det kan bli en
generell trafikökning i området. Dagens trafikflöden har därför räknats upp
med 1,01% per år fram till år 2040. Därefter räknas med en ökning på 0,48%
per år. Beräkningarna har gjorts enligt Trafikverkets uppräkningstal.
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4

KAPACITETSANALYS

Kapaciteten i området med de framtida trafikvolymerna har analyserats med
mikrosimuleringsprogrammet Vissim. Mikrosimulering är ett verktyg som kan
användas för att modellera ett trafiksystem som representerar dagens
trafiksituation eller en framtida trafiksituation. I mikrosimulering är detaljnivån
hög och analysen sker på individnivå vilket medför att varje fordon, cykel och
fotgängare kan simuleras. Varje individ i modellen har ett individuellt
beteende. Vissa åker/går snabbare medan andra tar sig fram långsammare.
Den höga detaljeringsgraden och de individuella beteendena gör att
modellen kan representera verkligheten på ett realistiskt sätt och kan därmed
användas för flera typer av analyser. Med mikrosimulering kan en
trafiklösning testas i modellen innan den implementeras i verkligheten.
Modellen kan användas för att analysera en utformning, mäta hur mycket
mer trafik en korsning klarar av, analysera fotgängarnas framkomlighet, mäta
restidsfördröjning, analysera effekten av olika åtgärder, hitta bra
trafiklösningar och mycket mer.
En mikrosimulering görs oftast för den mest belastade timmen på ett dygn.
Detta görs för att se att hur det simulerade området klarar av den höga
trafikbelastning som råder under denna timme. Hur trafiksituationen ser ut
under en maxtimme kan dock skilja sig åt mellan olika dagar i en vecka och
mellan olika veckor. Som indata till modellen används därför en timme som
kan anses vara representativ för det område som analyseras. För att ta
hänsyn till att trafiksituationen varierar mellan olika dagar och att
mikrosimuleringsmodellen är stokastisk3 körs flera så kallade slumpfrön. Med
olika slumpfrön får de stokastiska funktionerna i programmet olika
startvärden vilket gör att trafiken anländer i modellen med en stokastisk
variation. Som standard används 10 olika slumpfrön, det vill säga 10 olika
dagar simuleras och resultaten sammanställs utifrån dessa tio dagar.
Olika typer av resultat kan tas ut från en simuleringsmodell, till exempel
kölängder, restider, fördröjning och restidsförluster. Hur väl resultaten
representerar verkligheten beror till stor del på hur väl indata till modellen
representerar verkligheten. Om det finns stora osäkerheter i indata så
kommer det även finnas osäkerheter i resultaten. De resultat som modellen
genererar ska därför ses som en indikation på hur trafiksituationen kan
komma att se ut och ska ej ses som en exakt sanning.
Mikrosimulering kan användas för att analysera en trafiklösning sett utifrån
trafikflödena och utformning i form av körfält, hastigheter etc. Modellen kan
dock ej användas för att avgöra vilka svängradier som behövs, om den tänka
lösningen ryms inom en detaljplan och så vidare. För detta krävs vidare
arbete med trafikutredningen och avstämningar mot VGU4.

3

En stokastisk modell är en modell som påverkas av slump. Det innebär att det är en
slumpterm som avgör när trafiken kommer in i modellen under den simulerade timmen.
4
Trafikverkets publikation Krav för Vägars och gators utformning.
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4.1

MODELLAVGRÄNSNING

Området som kan ses i bilden nedan ingår i modellen. Utöver den nya
bebyggelsen i Fagrabo ingår även väg 181, Stockholmsvägen,
Centrumgatan, Allégatan, Parkgatan, Kesbergsvägen och Högstorpsvägen.

Figur 5 Modellavgränsning.

4.2

ANALYSERADE SCENARIER

Två huvudscenarier har tagits fram. I det första scenariot finns endast den
exploatering som förväntas ske i etapp 1 och 2. I det andra scenariot antas
att hela planområdet är exploaterat, etapp 3. Båda scenarierna har testats
både med och utan Kesbergsvägen, den nya förbindelsen mot Parkgatan.
Kesbergsvägen har testats både med en hastighet av 30 km/h och med 50
km/h. En jämförelse mellan dessa båda hastigheter görs under avsnitt 5.2
”Hastighetsförändring Kesbergsvägen”.
Tabell 3 Översikt scenarier
Scenario

Beskrivning

Hastighet Kesbergsvägen

1a

Etapp 1+2 utan Kesbergsvägen

30 km/h

1b

Etapp 1+2 med Kesbergsvägen

30 km/h

1c

Etapp 1+2 med Kesbergsvägen

50 km/h

1d

Etapp 1+2 med Kesbergsvägen
och koppling Högstorpsvägen

30 km/h

2a

Etapp 3 utan Kesbergsvägen

30 km/h

2b

Etapp 3 med Kesbergsvägen

30 km/h

2c

Etapp 3 med Kesbergsvägen

50 km/h
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4.3

UTFORMNING AV FRAMTIDA VÄGNÄT

I etapp 1 och 2 planeras Fagrabovägen som den främsta kopplingen till
Fagrabo. Som komplement till denna studeras i första hand Kesbergsvägen
men även en koppling mot väg 181 har undersökts. Inom området är
huvudvägen halvvägs utbyggd, ungefär fram till där skolorna kommer att
lokaliseras. Dessutom anläggs den södra delen av ”slingan”.

Figur 6 Modellutformning etapp 1 + 2 med Kesbergsvägen.

I etapp 3 förlängs huvudvägen och kopplas till befintliga Högstorpsvägen,
som fungerar som en ny tillfart från väg 181. Hela ”slingan” är utbyggd.

Figur 7 Modellutformning etapp 3 med Kesbergsvägen.
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4.4

MAXTIMMESFLÖDEN PÅ KESBERGSVÄGEN OCH
PÅ HUVUDGATORNA I FAGRABO

För att studera framkomligheten och kapaciteten i korsningspunkter används
maxtimmesflöden, trafikflöden under den mest belastade timmen.
Trafikflöden på huvudgatorna visas för alla scenarierna i figurerna nedan.
Flödena anges i fordon per timme.

Scenario 1 Etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 genererar upp till 400 f/h på huvudgatan om Fagrabovägen är
den enda kopplingen till Fagrabo.

Figur 8 Trafikflöden på huvudgatorna under eftermiddagens maxtimme (f/h). Scenario 1a,
(Etapp 1+2 utan Kesbergsvägen).

Om Kesbergsvägen anläggs som en andra koppling (scenario 1b) överförs
ca 40 f/h över från Fagrabovägen till Kesbergsvägen. De flesta rörelser
uppstår mellan skolområdet vid norra delen av Parkgatan och närliggande
bostadsområdena norr om Kesbergsvägen.

Figur 9 Trafikflöden på huvudgatorna under eftermiddagens maxtimme (f/h). Scenario 1b
(Etapp 1+2 med Kesbergsvägen 30 km/h).
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Scenario 1c visar att en hastighetsökning på Kesbergsvägen från 30 km/h till
50 km/h leder till att fler trafikanter använder Kesbergsvägen och färre
trafikanter använder Fagrabovägen. Trots detta kommer kapaciteten vara
god vid både 30 km/h och 50 km/h.
För etapp 1+2 har även ett scenario testats där lokalvägen kopplas till 181
vid Högstorpsvägen redan i etapp 1+2, d v s ett scenario med totalt tre
kopplingar (scenario 1d). Simuleringen visar att scenario 1d inte resulterar i
någon genomfartstrafik mellan Vårgårda tätort och 181 via Fagrabos vägnät.
Kopplingen vid Högstorpsvägen används bara av trafikanter som färdas
mellan Fagrabo och österut på väg 181, d v s trafikanter från/till Herrljunga.
Fagrabovägen skulle inte avlastas nämnvärt med en sådan anslutning.

Scenario 2 Etapp 3
Etapp 3 genererar upp till 440 fordon per maxtimme på huvudgatan om
Fagrabovägen och Högtorpsvägen är de enda anslutningningar till Fagrabo
för biltrafik och Kesbergsvägen endast nyttjas av kollektivtrafik (scenario 2a).

Figur 10 Trafikflöden på huvudgatorna under eftermiddagens maxtimme (f/h). Scenario 2a
(Etapp 3 utan biltrafik på Kesbergsvägen, endast busstrafik)

Anläggandet av Kesbergsvägen (Scenario 2b) leder till att ca 80 fordon per
timme överförs från Fagrabovägen till Kesbergsvägen om man jämför det
med Scenario 2a. De flesta rörelser uppstår mellan skolområdet vid
Parkgatan och det närliggande bostadsområdet norr om Kesbergsvägen.
Enligt simuleringen kommer Kesbergsvägen och Fagrabovägen ej att
användas för genomfartstrafik mellan väg 181 och centrala tätorten.
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Figur 11 Trafikflöden på huvudgatorna under eftermiddagens maxtimme (f/h). Scenario 2b.
(Etapp 3 med Kesbergsvägen 30 km/h)

Scenario 2c visade att en hastighetsökning på Kesbergsvägen från 30 km/h
till 50 km/h leder till att fler trafikanter använder Kesbergsvägen och färre
trafikanter använder Fagrabovägen. Trots detta kommer kapaciteten vara
god för båda hastighetsbegränsningarna.

4.5

FRAMKOMLIGHET I OMRÅDET

Framkomligheten i alla scenarier är god och inga kapacitetsproblem uppstår.
Inga särskilt belastade punkter i området har upptäckts. Kölängderna är
generellt ej längre än 4 fordon i rad.
För att se om köer genereras i modellen har den relativa fördröjningen på de
olika väglänkarna analyserats. Om den relativa fördröjningen är 0 % så
innebär detta att fordonen kan färdas i sin önskade hastighet, det vill säga
föraren upplever ingen fördröjning eller körproblem. Om den relativa
fördröjningen är 50 % så innebär detta att halva restiden på länken utgörs
av fördröjningen.
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 =

𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

Simuleringen visar på att det inte finns några större kapacitetsproblem i
Fagrabo. Detta gäller för alla scenarier. Fördröjningar uppstår vid
korsningspunkter, max 50%, vilket är ett väntat resultat för trafikflöden som
väjer och sänker hastigheten precis före korsningen. Rödmarkerade platser
finns bara vid busshållplatser eftersom bussarna stannar där ett tag för att
lämna och hämta passagerare.
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Figur 12 Relativ fördröjning. Scenario 1a.

Figur 13 Relativ fördröjning. Scenario 1b. (Kesbergsvägen 30 km/h)

Framkomligheten på vägnätet i scenario 1c, där högsta tillåtna hastighet är
50 km/h på Kesbergsvägen samt i scenario 1d där kopplingen
Högtorpsvägen tillkommer, är i stort sett densamma som i 1b.
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Figur 14 Relativ fördröjning. Scenario 2a
(Ingen biltrafik, endast busstrafik på Kesbergsvägen 30 km/h).

Figur 15 Relativ fördröjning. Scenario 2b. (Bil- och busstrafik på Kesbergsvägen 30 km/h).

Framkomligheten på vägnätet i Scenario 2c där högsta tillåtna hastighet är
50 km/h på Kesbergsvägen, är i stort sett densamma som i 2b.
Simuleringarna för etapp 1 + 2 samt etapp 3 genomfördes både med och
utan Kesbergsvägen. Resultaten för de olika scenarierna visade inte några
märkbara skillnader i framkomlighet. Kapacitetsmässigt bedöms biltrafiken i
ett fullt utbyggt Fagrabo fungera utan Kesbergsvägen. Det är snarare andra
faktorer, såsom kollektivtrafikens framkomlighet eller buller, som bedöms
avgöra om och när Kesbergsvägen ska byggas.
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5

DYGNSTRAFIK

Den genomsnittliga trafikmängden per dygn, ÅDT, kan vara en hjälp för att få
en generell uppfattning om trafikmängd längs en gata och används också
som indata till bullerutredningar.

5.1

ÅDT INOM PLANOMRÅDET OCH DESS
OMGIVNING

Trafikalstringen i planområdet Fagrabo samt den allmänna trafikökningen i
hela området leder till att trafikmängderna på kringliggande vägar ökar,
såsom väg 181, Stockholmsvägen och Centrumgatan. Följande kartor visar
ÅDT-flöden i nuläge, med utbyggd etapp 1+2 och etapp 3. Dessa ÅDT-flöden
är beräknade utifrån maxtimmesflödena. Resultat for ytterligare scenarion
finns tillgänglig i bilaga A.
Denna utredning tar endast hänsyn till påverkan från utbyggnaden av
Fagrabo. Skulle det ske fler stora etableringar av bostads- eller
verksamhetsområden i Vårgårda så kan det medföra en sammanlagd ökning
av trafikflöden som påverkar omkringliggande vägar.
Tabell 4 Total ÅDT på omkringliggande vägar.
Scenario

Nuläge

Etapp 1+2

Etapp 3

Anslutningar:
Fagrabovägen och
Kesbergsvägen

Anslutningar:
Fagrabovägen,
Kesbergsvägen och
anslutning 181

ÅDT Fagrabovägen
(Fordon/dygn)

350

3000

2500

ÅDT Stockholmsvägen
(Fordon/dygn)

3600

5800

6800

ÅDT Centrumgatan
(Fordon/dygn)

3100

4600

5800

Figur 16 ÅDT för varje färdriktning. Nuläge beräknat utifrån trafikmätningar.
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Figur 17 ÅDT för varje färdriktning. Etapp 1+2 med Kesbergsvägen (scenario 1b).

Figur 18 ÅDT för varje färdriktning. Etapp 3 med Kesbergsvägen (scenario 2b).

5.2

HASTIGHETSFÖRÄNDRING KESBERGSVÄGEN

För att undersöka hur trafikmängderna kan fördelas mellan de båda
kopplingarna Kesbergsvägen och Fagrabovägen, har två varianter av de
ursprungliga scenarierna studerats. Kesbergsvägens hastighetsbegränsning
sattes i den första varianten till 30 km/h och i den andra till 50 km/h.
En ökning från 30 km/h till 50 km/h förväntas leda till att fler trafikanter
använder Kesbergsvägen och att färre trafikanter nyttjar Fagrabovägen.
I etapp 1+2 leder en ökning till 50 km/h till att ca 600 fordon per dygn
överförs från Fagrabovägen till Kesbergsvägen. I etapp 3, då även
anslutningen till väg 181 är utbyggd, är det ca 500 fordon per dygn som förs
över till Kesbergsvägen från Fagrabovägen. Tabellen nedan visar totalt ÅDT
på Kesbergsvägen och Fagrabovägen för de olika hastigheterna.
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Tabell 5 Påverkan på totalt ÅDT av olika hastigheter på Kesbergsvägen.
Scenario

Hastighet Kesbergsvägen
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Etapp 1+2

Etapp 3

Anslutningar: Fagrabovägen
och Kesbergsvägen

Anslutningar: Fagrabovägen,
Kesbergsvägen och
anslutning 181

30 km/h

50 km/h

30 km/h

50 km/h

ÅDT Kesbergsvägen
(Fordon/dygn)

300

900

600

1100

ÅDT Fagrabovägen
(Fordon/dygn)

3100

2500

2500

2000

6

SLUTSATS
-

Trafikflöden på huvudgatorna i planområdet
På huvudgatan i planområdet genereras upp till 400 fordon per
maxtimme i etapp 1 och 2 om Fagrabovägen är den enda anslutning
till Fagrabo. Detta motsvarar en ÅDT på upp till 3 000.
Om även Kesbergsvägen ansluter till området, fördelas trafiken på
båda vägarna och trafiken på huvudgatan blir då upp till 370 fordon
per timme (2 800 ÅDT).
När etapp 3 är utbyggd ansluts väg 181 till planområdet. Om
Kesbergsvägen är stängd för biltrafik och endast trafikeras av
busstrafik, trafikeras huvudgatan med upp till 440 fordon per
maxtimme, vilket motsvarar en ÅDT på huvudgatan på upp till 3 300.
Om Kesbergsvägen är öppen för biltrafik minskar trafiken på
huvudgatan till 370 fordon per timme (2 800 ÅTD).
Tabell 6 Trafikflöden på huvudgatan i Fagrabo i olika scenarier
Scenario

Maxtimmestrafik
(fordon/timme)

ÅDT
(fordon/dygn)

Etapp 1+2 utan anslutning till väg 181
och utan Kesbergsvägen

400

3 000

Etapp 1+2 utan anslutning till väg 181
men med Kesbergsvägen

370

2 800

Etapp 3 med anslutning till väg 181
och utan Kesbergsvägen

440

3 300

Etapp 3 med anslutning till väg 181
men med Kesbergsvägen

370

2 800

-

Framkomlighet i planområdet
En god framkomlighet uppnås i samtliga utformningsalternativ. Inga
särskilt belastade punkter i området har upptäckts. Det krävs alltså
inga specifika åtgärder för att förbättra kapaciteten i området.
Simuleringen visar att Kesbergsvägen ej är en förutsättning för
framkomligheten. Inget av scenarierna i simuleringen gav ett resultat
där Kesbergsvägen är nödvändig ur ett kapacitetsperspektiv. Det är
snarare andra faktorer, såsom kollektivtrafikens framkomlighet eller
en önskad biltrafikkoppling mellan Fagrabo och området kring
Parkagatan, som är avgörande.

-

Trafikflöden på Kesbergsvägen
Den planerade utbyggnaden resulterar i små trafikmängder på
Kesbergsvägen ur kapacitetssynpunkt. Enligt simuleringen kommer
Kesbergsvägen ej att användas för genomfartstrafik mellan väg 181
och Parkgatan. Trafikflöden uppstår i princip uteslutande mellan
bostadsområdet i södra delen av Fagrabo, närmast Kesbergsvägen,
och skolområdet vid norra delen av Parkgatan, men belastningen på
gatan är låg. Trafikutredningen har fokuserat på kapacitetsfrågan,
men i andra avseenden kan trafikmängden resultera i en större
påverkan, då Kesbergsvägen löper genom ett skogsområde.
Naturupplevelsen längs vägen kommer att förändras jämfört med
idag och en utbyggnad av gatan innebär tillskapande av en
trafikbarriär.
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-

Kesbergsvägen – 30 km/h respektive 50 km/h
En hastighetsökning på Kesbergsvägen från 30 km/h till 50 km/h
leder till en avsevärd trafikökning på Kesbergsvägen. Med den höjda
hastighetsgränsen tillkommer i etapp 1+2 upp till 80 fordon per
timme (upp till 600 fordon per dygn) på Kesbergsvägen, som betyder
en motsvarande avlastning på Fagrabovägen. I etapp 3 tillkommer
upp till 70 fordon per timme (upp till 500 fordon per dygn).
Tabell 7 Påverkan på totalt ÅDT av olika hastigheter på Kesbergsvägen.
Scenario

Hastighet
Kesbergsvägen

Etapp 1+2

Etapp 3

Anslutningar: Fagrabovägen och
Kesbergsvägen

Anslutningar: Fagrabovägen,
Kesbergsvägen och anslutning
181

30 km/h

50 km/h

30 km/h

50 km/h

ÅDT Kesbergsvägen
(Fordon/dygn)

300

900

600

1100

ÅDT Fagrabovägen
(Fordon/dygn)

3100

2500

2500

2000

Förutom den avlastande effekten på Fagrabovägen, innebär en ökad
hastighet att vägens påverkan på den omgivande miljön ökar.
Vägens barriäreffekt kommer att bli större och trafiksäkerheten blir
sämre. En högre tillåten hastighet medför att vägen måste utformas
med säkerhetsåtgärder för passerande gång- och cykeltrafikanter.
Naturupplevelsen längs vägen kommer att förändras i högre grad då
trafikflödet blir större och bilisternas hastighet höjs. Samtidigt kan
trygghetsupplevelsen ökas då man som oskyddad trafikant kan ses
av fler förbipasserande fordon.
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-

Vägarnas utformning är avgörande
Simuleringen är skapad utifrån förutsättningen att vägarnas
utformning inte möjliggör hastigheter högre än de planerade
hastighetsbegränsningarna. Hastighetsdämpande åtgärder krävs för
att de slutsatser som kan göras utifrån resultatet, om exempelvis
genomfartstrafik, ska ses som tillförlitliga. Är det möjligt att köra
fortare än hastighetsbegränsningen så kommer trafikanter att göra
det. Detta resulterar i ett verkligt utfall som inte stämmer överens
med trafikutredningens resultat.

-

Förväntad framtida kapacitet omgivande vägnät
Utbyggnaden av programområdet Fagrabo kommer att medföra
ökad trafik även på omgivande vägnät, exempelvis väg 181,
Stockholmsvägen och Centrumgatan. Det kommer procentuellt sett
ske en stor trafikökning, men sett till vägarnas kapacitet så är nivån
fortfarande låg. Denna utredning tar dock endast hänsyn till
påverkan från utbyggnaden av Fagrabo. Skulle det ske fler stora
etableringar av bostads- eller så kan det medföra en sammanlagd
ökning av trafikflöden som påverkar vägarna i större utsträckning.

-

Reflektion kring fortsatt arbete
Trafikflödena på huvudgatorna är enligt simuleringen inget
kapacitetsproblem, men en ÅDT på ca. 3 300 kan potentiellt leda till
problem med buller för närliggande fastigheter. I fortsatt
planeringsarbete rekommenderas att beakta riktvärden för
ekvivalenta och maximala bullernivåer, och att överväga när i
planeringsprocessen en bullerutredning ska genomföras. Trafikflödet
på Kesbergsvägen är lågt ur ett kapacitetsperspektiv, men då gatan
löper genom ett känsligt område bör särskild hänsyn tas till vägens
påverkan på naturmiljön och de som nyttjar området i fortsatt arbete.
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BILAGA A - ÅDT INOM
PLANOMRÅDET
ÅDT flöden scenario 1a

ÅDT flöden scenario 1b
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ÅTD flöden scenario 1c

ÅTD flöden scenario 1d
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ÅDT flöden scenario 2a

ÅDT flöden scenario 2b
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ÅTD flöden scenario 2c
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