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Inledning
Bakgrund
Vallentuna kommun arbetar i dagsläget med att ta fram två nya detaljplaner i Okvista
arbetsområde. Dessa syftar till att beröra ett redan existerande område, Okvista 1 respektive 2,
samt ett nytt utvecklingsområde, Okvista 5. Tidigare har kapacitetsberäkningar genomförts för
område men då de inte innefattade den nu aktuella utbyggnaden krävs ytterligare utredning för
utbyggnaden av Okvista arbetsområde, se figur 1.

Figur 1 - Översiktsbild detaljplansområden

Syfte
Syftet med kapacitetsutredningen är att utreda hur bilvägnätet kring det framtida arbetsområdet
Okvista kommer att belastas i samband med utbyggnaden. Utredningen syftar även till att vid
behov ge förslag på lämpliga lösningar för de korsningar som studeras.
Utredningen beskriver två scenarion, ett där Okvista utvecklas med främst småindustri och ett
med expansion av handel med skrymmande varor.
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Nätverket
Det studerade nätverket består huvudsakligen av tre korsningar, två befintliga samt en ny
potentiell korsning. Korsningen Arningevägen – Okvistavägen ingick i tidigare utredning och
kommer vidare betecknas som korsning 1 i rapporten. Korsningen mellan Angarsvägen och
Cederdalsvägen benämns som korsning 2 och den idag ej existerande korsningen som
planeras koppla ihop Angarsvägen med Okvistavägen betecknas vidare som korsning 3. För en
överblick se figur 2.

Figur 2 - Bild över de tre studerade korsningarna
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Scenariobeskrivning och antaganden
Kapacitetsutredningen har genomförts utifrån två olika scenarion som beskrivs ingående nedan.
Okvista 5 expanderar med industriverksamhet i scenario 1 och med handel av skrymmande
varor i scenario 2. Utöver det testas varje scenario i förhållande till om den nya väganslutningen
tillkommer eller inte. Samtliga verksamhetsytor är omvandlade, och anges i BTA.
Kopplat till de olika scenarierna har även antaganden gjorts som i sin tur ligger till grund för de
resultat som tagits fram. Nedan listas antaganden som berör båda scenarierna.
 Samtlig trafik från Okvista 1 antas endast ske via korsning 1, då den korsningen ligger
närmst exploateringsområdet.
 Samtlig trafik från Okvista 2 antas endast ske via korsning 2, då den korsningen ligger
närmst exploateringsområdet.
 Trafiken från Okvista 5 antas inte passera korsning 1 och därmed blir korsning 1
opåverkad av att Okvista 5 expanderar. Antagandet grundas på att majoriteten av
trafiken till Okvista 5 sker till/från centrala Vallentuna samt till/från E18.
 Trafik från Okvista 5 väljer till 60 % att köra ut från området via korsning 2 om korsning 3
byggs. Antagandet grundas på att majoriteten av trafiken till Okvista 5 sker till/från
centrala Vallentuna och en minoritet antas åka österut.
 Befintlig trafik från området Påtåker och övrig verksamhet utanför exploateringsområdet
antas i båda scenarion åka till och från området via korsning 1.

Scenario 1
Utgångspunkten i scenario 1 är att Okvista 1, 2 och 5 expanderar i linje med vilka verksamheter
som idag verkar i området. Det innebär att expansionen avser verksamheter för småindustri.
Avseende scenario 1 har följande antaganden gjorts:

1



Maxtimmen infaller på förmiddagen och de trafikmätningar som används är tagna från
maxtimmen på förmiddagen.



Besökstiden antas vara 6 timmar/ bilplats för industriverksamhet.



När parkeringen är som mest belagd används 75 % av antalet parkeringsplatser.



Parkeringstalet för småindustri är 17,5 bilplatser/1000 kvm vilket är ett medelvärde
taget från Huddinge kommuns parkeringsnorm.1

Parkeringsnorm – bil, Huddinge Kommun. 2013
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Varje tillkommen industri-verksamhet antas vara 1,5 våningar.



Den totala verksamhetsytan antas utöka till cirka:
o
o
o

Okvista 1: 70 000 m2
Okvista 2: 45 000 m2
Okvista 5: 75 000 m2
Totalt för scenario 1 ger detta en total verksamhetsyta på cirka 190 000 m2

Scenario 2
I det andra scenariot expanderar istället Okvista 1, 2 och 5 med verksamheter som innehåller
handel med skrymmande varor. Därtill hör följande antaganden:


Maxtimmen infaller under eftermiddagen och de trafikmätningar som används är tagna
från maxtimmen på eftermiddagen.



Besökstiden antas vara 2 timmar/bilplats för verksamhet med skrymmande varor.



När parkeringen är som mest belagd används 75 % av antalet parkeringsplatser.



Parkeringstalet för skrymmande verksamhet är 30 bilplatser/1000 kvm. 2



Varje tillkommen verksamhet med skrymmande varor antas vara 1 våning.



Den totala verksamhetsytan antas utöka till cirka:
o
o
o

Okvista 1: 45 000 m2
Okvista 2: 30 000 m2
Okvista 5: 50 000 m2
Totalt för scenario 2 ger detta en total verksamhetsyta på cirka 125 000 m2.

2

Parkeringsnorm – bil, Huddinge Kommun. 2013
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Trafikalstring
Trafikalstringen är framtagen utifrån hur stor den totalt tillkomna verksamhetsytan är samt
antaganden presenterade i kapitel Scenariobeskrivning och antaganden. Beroende på vilket
scenario som studeras alstras en viss mängd trafik. I figur 3 visas den totala alstringen av trafik
för respektive område och scenario per timme. Trafikflödet är dubbelriktat och visar endast
tillkommen trafik till och från respektive exploateringsområde.
Trafikmängden från Okvista 5 är total för både inkommande och utgående trafik och baserad på
att det tillkommer cirka 75 000 m2 småindustri i Scenario 1 och 50 000 m2 handel i scenario 2.
Utöver den alstring som illustreras i figur 3 tillkommer även trafik från Kristineberg som tagits
fram i tidigare utredning.

Figur 3 - Trafikalstring per område och scenario
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Metod
För att kunna jämföra olika korsningstyper på ett bra sätt krävs en strukturerad arbetsmetod.
Metoden består i tur och ordning av att:
 Relevant indata samlas in
 Indata bearbetas och kompletteras med egna beräkningar
 Förutsättningar för indata analyseras
 Antaganden görs
 Svängandelar räknas ut
 Kapacitetsberäkning genomförs
 Kapacitetsberäkningsresultaten analyseras
Varje kapacitetsberäkning resulterar i utdata för analys av korsningens kapacitet och eventuell
kölängd. Lämpliga data att jämföra är tillfarternas belastningsgrader och kölängder.
Belastningsgraden avser graden av kapacitetsutnyttjande och är därför ett bra sätt att mäta
trafiksituationen i en korsning. Belastningsgraden är alltså testad trafik i förhållande till
maxkapacitet.
Enligt Trafikverket, VGU (TRV publikation 2012:181) får belastningsgraden under maxtimtrafik
(DH-Max) inte överstiga 1,0 för en godtagbar servicenivå. Önskvärt är enligt VGU något lägre
belastningsgrader, under 0,8 för cirkulationsplatser och under 0,6 för korsningar med
väjningsplikt. För att tydliggöra vad belastningsgraden innebär i praktiken presenteras även
medelkölängd.

Indata
Trafikflöden för Arningevägen och Angarnsvägen på dygnsnivå är hämtade från en tidigare
utredning3. Maxtimmens andel av ÅDT för respektive riktning är hämtade från Trafikverkets
kartor för trafikflöden.4 Andelen trafik är framräknade för dagens maxtimme på förmiddagen
respektive eftermiddagen.
Vid utredningen av Kristineberg är en del mätningar gjorda 2007 medan andra är gjorda 2013.
Det skilde då alltså så mycket som 6 år mellan vissa mätningar. Trafikmätningsdata räknades
då upp olika beroende på vilket år mätningarna är gjorda. I denna utredning är de
trafikmätningar som används gjorda 2014.
Trafikalstringen är framtagen med hjälp av beläggningsberäkning av parkeringsplatser som
tillkommer i samband med utveckling av verksamheter i området. Då trafikalstring från området
Kristineberg redan tagits fram adderas den trafik med trafikmätningar som gjorts i området samt
med alstringen från Okvistaområdet. Trafikalstringen för Kristineberg har sedan tidigare
beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg 5. Totala trafikmängder samt dess
svängandelar beskrivs i samband med respektive simulering.
Då det inte finns trafikmätningar till och från de verksamheter som idag finns i Okvista 1 och
Okvista 2 har nuläget för dem beräknats på samma sätt som för den tillkomna verksamheten.
3

Trafikutredning Centrala Vallentuna 2016, Sweco
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
5 https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/. 2014-10-14
4
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Storleken och typen av verksamhet tillsammans med tänkt beläggningsgrad och utförandetid
resulterar på så sätt i en trafikmängd till och från området.

Förutsättningar
Som underlag till trafikutredningen6 ligger en rapport av WSP tagit fram 2013 – Trafikprognos
2020, 2030 med utblick mot 2040.
Sweco är också medvetna om att WSP uttryckligen skriver:
”Sampers, som har använts i analyserna i detta projekt, är en så kallad makromodell. Det
innebär att modellen huvudsakligen är avsedd för strategiska analyser på relativt översiktlig
nivå, och inte för studier av specifika svängar vid korsningar. Med hjälp av modellresultat från
de genomförda analyserna och effektsamband för cirkulationsplatser finns indikationer på att
det kan bli kapacitetsproblem vid den framtida cirkulationsplatsen på Arningevägen. Detta bör
dock studeras mer i detalj med en förfinad analysmetod för att ge svar på om det kan uppstå
köproblem.”
Den förfinade analysmetod som föreslås utgörs delvis av denna rapport och det förarbete som
skett. Den markering som WSP gör med avseende på Sampers är motiverad. Alternativet till att
räkna upp trafiken enl. WSP:s rapport skulle vara att använda sig av ett generellt uppräkningstal
för hela Stockholm. Detta är mycket grovt och tar inte hänsyn till de lokala förutsättningarna. Det
gör att vi, trots varningen, väljer att använda de data som vi anser är lämpligast för att lösa
uppgiften på bästa sätt. Man bör dock vara aktsam i tolkningen av resultatet med tanke på
osäkerheten i prognoserna.

Simulering
Mjukvaran Vistro används för att ta fram belastningsgrader och eventuella kölängder på de olika
tillfarterna för respektive korsning. Som indata används både grundtrafikflöde, alstrad trafik,
antagna svängandelar samt korsningars geometri.

6

Trafikutredning Centrala Vallentuna 2016, Sweco
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Resultat 2024
I följande två delkapitel presenteras resultat för de tre korsningarna kopplat till respektive
scenario. Beräkningarna är genomförda med befintlig utformning för korsning 1 och 2, med en
antagen utformning av korsning 3 samt ett nytt utformningsförslag för korsning 1.

Scenario 1
Inkluderat i trafikmängderna i scenario 1 är grundtrafikflöden under morgon samt alstring från
industriverksamhet, se Scenariobeskrivning och antaganden.

Korsning 1
Utdata från simuleringarna visas i figur 4 nedan. I figuren presenteras antal fordon som svänger
åt de olika riktningarna i korsning 1, den maximala belastningen som kan förväntas i de olika
riktningarna inklusive maximalt antal fordon i medel som kan förväntas i kö.
Som nämnt bör belastningsgraden inte överstiga 1,0 under maxtimmestrafik och i synnerhet inte
över 0,6 avseende korsningar med väjningsplikt likt denna korsning 1. Med hänsyn till dessa
riktlinjer är korsningstillfarten från Okvistavägen kraftigt överbelastad om den beräknade
trafikmängden tillkommer. En anledning till denna belastning är det uppräknade trafikflödet på
Arningevägen som försvårar för trafikanter som kommer från Okvistavägen. Den mest
belastade svängrörelsen, och den som redovisas i figur 4 är vänstersvängande från
Okvistavägen.

Figur 4 - Korsning 1, befintlig utformning scenario 1
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Korsning 1 med ny utformning
Då resultatet visar på en kraftig överbelastning testas även korsning 1, utformad som en
cirkulation med 2 körfält för varje tillfart, 2 körfält i cirkulationen samt 2 utfartsfiler för varje utfart.
Resultatet av beräkningen presenteras i figur 5. Införs en cirkulation förbättras
belastningsgraden för trafikflödet ut från Okvistavägen men försämras för trafiken på
Arningevägen i båda riktningar. Den mest belastade svängrörelsen är vänstersvängande från
Arningevägen, södergående. Den köbildning som simuleringen resulterar i kommer med stor
sannolikhet att påverka den cirkulationsplats som ligger norr om Korsning 1, vilket kan få stora
konsekvenser på trafiknätet. Vidare utredning av trafiknätet i området kring Okvista bör
genomföras.

Figur 5 - Korsning 1, ny utformning scenario 1
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Korsning 2
Till skillnad från korsning 1 påverkas korsning 2 av att anlägga en ny väganslutning till
Angarsvägen. Därför simuleras korsning 2 med befintligt trafiknät och med en tillkommande
korsning 3.
Oavsett om korsning 3 inkluderas eller inte så ingår trafikalstring från både Okvista 2 och
Okvista 5 i den trafikmängd som visas för korsning 2.
Korsning 2 - Utan ny väganslutning
Samtlig trafik från Okvista 2 och Okvista 5 går via korsning 2. Dock antas att 60 % av trafiken
från Okvista 5 svänger vänster och 40 % svänger höger, se figur 6. Fördelningen är densamma
som i simuleringen för korsning 2 där korsning 3 är inkluderad.

Figur 6 - Korsning 2, utan ny väganslutning, scenario 1
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Korsning 2 - Med ny väganslutning
I simuleringen där korsning 3 är inkluderad, antas 60 % av den alstrade trafiken från Okvista 5
gå via korsning 2. Resterande väljer att resa via korsning 3. För korsning 2 då en ny
väganslutning anläggs sjunker den maximala belastningsgraden såväl som den maximala
kölängden något, se figur 7. Anledningen till att belastningen sjunker är att det är färre
högersvängande bilister som då istället väljer den nya väganslutningen. Trafik mot Vallentuna
centrum väljer i simuleringen inte den nya väganslutningen.

Figur 7 - Korsning 2, med ny väganslutning, scenario 1
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Korsning 3
För den potentiella Korsningen 3 visas svängandelar samt belastningsgrader i figur 8. Den nya
väganläggningen genererar både låga belastningsgrader och korta kölängder.

Figur 8 - Korsning 3, scenario 1
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Känslighetsanalys,
Korsning 1 nuvarande utformning scenario 1
För att studera exploateringsområdets påverkan på korsning 1 testas korsningen med ett lägre
trafikflöde från Okvistavägen. Korsningen testas med dagens trafikmängder från Moränvägen
tillsammans med trafiken från de genomförda mätningarna och den beräknade alstringen från
Kristineberg. Resultatet visas i figur 9.

.
Figur 9 - Korsning 1, dagens trafik från Moränvägen samt alstring från Kristineberg

Då resultatet fortfarande visar på en hög belastningsgrad för trafik ut från Okvistavägen
genomfördes en simulering med ännu lägre trafikflöde från Okvistavägen. I figur 10 redovisas
en simulering där endast trafik från de genomförda mätningarna på Okvistavägen samt den
tidigare beräknade alstringen trafiken från Kristineberg inkluderas, det vill säga all trafik från
Moränvägen utesluts fullständigt.
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Figur 10 Korsning 2, utan ny väganslutning, utan trafik från Moränvägen

Resultaten från denna känslighetsanalys visar att även om samtlig trafik från Okvista 1 uteblir,
förekommer det fortfarande kapacitetsproblem i korsning 1. Detta tyder på att alstringens
omfattning inte har någon avgörande betydelse för korsningens belastning som oavsett bedöms
som överbelastad.

Sammanfattning Scenario 1
För de korsningar som simulerats i scenario 1 är det endast korsning 1 som har
kapacitetsproblem. Övriga korsningar visar, trots en konstaterad hög prognostisering av trafik få
en acceptabel belastningsgrad. Gällande korsning 1 visar känslighetsanalysen att det, trots
minimalt med alstrad trafik, fortfarande genereras en oacceptabel belastningsgrad för utfarten
från Okvistavägen. Anledningen till detta är de höga prognostiserade trafikmängderna på
Arningevägen.
Vid utformandet av en cirkulation flyttas problemet, som fortfarande är orsakat av det höga
flödet på Arningevägen, till södergående trafik. Den köbildning som simuleringen visar på skulle
med stor sannolikhet även påverka den närliggande cirkulationen vid
Arningevägen/Angarnsvägen.
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Scenario 2
Korsning 1
Resultatet från simuleringen av scenario 2 visar på en så kraftig belastning att Okvistavägen
klassas som oframkomlig. Anledningen till den höga belastningsgraden är det höga
prognostiserade flödet på Arningevägen. Resultatet från simulering av korsning 1 visas i figur
11.

Figur 11 - Korsning 1, befintlig utformning scenario 2
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Korsning 1 med ny utformning
Vid utformandet med en cirkulation blir belastningsgraden acceptabel för Okvistavägen samt
södergående riktning på Arningevägen. Det kan tänkas att om det prognostiserade flödet var
realistiskt skulle även norrgående belastning ligga på en acceptabel nivå. Störst belastning
genereras i simuleringen av rakt framgående fordon som även står för den största delen av
trafikflödet, se figur 12. Anledningen till att flödet har en lägre belastning än det högsta flödet i
scenario 1 är att detta flöde inte behöver genomföra någon vänstersväng genom cirkulationen.

Figur 12 - Korsning 1, ny utformning scenario 2

18 (22)
PM
2016-10-228

Korsning 2
Utan ny väganslutning
Med 50 000 m2 handel alstrar Okvista 5 en stor mängd trafik som då belastar korsning 2.
Situationen skulle bli ohållbar för korsningen med befintlig utformning. Det fordon som får
problem är de som ska ut från Cedersdalsvägen. Vänstersvängande har svårt att komma ut och
blockerar då högersvängande vilket skapar en ohållbart lång kö, se figur 13.

Figur 13 - Korsning 2, utan ny väganslutning, scenario 2
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Med ny väganslutning
Anläggs en ny korsning 3 sänks belastningsgraden till en nivå som är närmare acceptabel. Den
högsta belastningen ligger fortfarande hos vänstersvängande fordon ut från Cedersdalsvägen,
se figur 14.

Figur 14 - Korsning 2, med ny väganslutning, scenario 2
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Korsning 3
Det finns, precis som i scenario 1 inga belastningsproblem för den nytillkomna korsningen. Även
om trafiken från Okvista 5 ökar till de högre nivåerna som antas i scenario 2, förekommer
minimal risk för köbildning, se figur 15.

Figur 15 - Korsning 3, scenario 2

Sammanfattning Scenario 2
Med de högre alstrade trafikflödena som kommer till följd av att det endast etableras
verksamheter med handel av skrymmande varor i områdena ges en ohållbar belastningsgrad
för både korsning 1 och korsning 2.
För korsning 1 blir det, om möjligt, ännu svårare för trafiken från Okvistavägen att komma ut på
Arningevägen i scenario 2 i jämförelse med scenario 1. Då trafiken på Arningevägen är angiven
som eftermiddagstrafik är det norrgående flödet högre än det för scenario 1. Detta skapar även
problem för högersvängande att komma ut på Arningevägen vilket försämrar belastningen
ytterligare.
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Rekommendationer
Eftersom de genomförda simuleringarna baseras på höga prognostiserade trafikflöden bedöms
resultatet ha viss osäkerhet.

Korsning 1
Baserat på det resultat som presenterats i Scenario 1 och Scenario 2 rekommenderas att
korsning 1 byggs om för att klara av de ökade trafikmängderna samt för att underlätta för trafik
från Okvistavägen att ta sig ut på Arningevägen. Dock visar simuleringen av en cirkulation på
platsen att belastningsgraden för norr- och södergående trafik ej understiger 1,0 vid maxtrafik.
Resultatet av genomförd känslighetsanalys visar att problemet och orsaken till den höga
belastningsgraden vid korsning 1 är det höga flödet på Arningevägen. I extremfallet exkluderas
all trafikalstring från Okvista men det förekommer då fortfarande problem vid Okvistavägens
anslutning till Arningevägen.
Med en årlig dygnstrafik på mer än 18 000 fordon rekommenderas en fyrfältig sektion/väg.
Enligt prognosen från en tidigare utredning7 har Arningevägen 2024 en dygnstrafik som
överstiger 21 000 fordon vilket, om prognosen anses korrekt skulle det krävas en breddning av
vägsträckan.
Då en cirkulation inte uppfyller rekommendationerna gällande belastningsgrad bör även andra
trafiklösningar utredas vidare, exempelvis planskild korsning.

Korsning 2
Kapacitetsberäkningarna visar att belastningsgraden vid korsning 2 ligger på en acceptabel nivå
i Scenario 1. Det innebär att korsning 3 inte behöver anläggas.
I Scenario 2 däremot kan inte korsning 2, med dagens utformning, hantera all den trafikalstring
som Okvista 2 och 5 genererar. Då den nya korsningen 3 anläggs sjunker belastningsgraden i
korsning 2 till en nivå som är närmare acceptabel. Vidare utredning av utformning i korsning 2
rekommenderas.

Korsning 3
Om korsning 3 upprättas, vilket rekommenderas i Scenario 2, bör den utformas på samma vis
som den nuvarande korsning 2.

7

Trafikutredning Centrala Vallentuna 2016, Sweco
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