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 Inledning 

 Bakgrund 

Vallentuna kommun planerar för att bygga ut området kring Kristineberg i östra delen av Vallentuna 

tätort. Kommunen förbereder för byggande av 1700-1800 bostäder öster om Arningevägen. Se figur 1 

för översiktskarta.   

Området planeras ha varierande bebyggelse med en stadsmässig huvudgata genom området. 

Ytterligare exploatering i form av verksamheter m.m. tillkommer längs Arningevägen och 

Okvistavägen och området planeras vara färdigutbyggt 2030.  

Trafiken i och kring områdena Kristineberg och Okvista är sedan tidigare utredda av Sweco i två 

kapacitetsutredningar, Kapacitetsutredning Kristineberg – Vallentuna och Kapacitetsutredning Okvista  

- Vallentuna. 

Denna utredning är en aktualisering av de tidigare utredningarna eftersom Trafikverket har tagit fram 

en ny trafikprognos för Arningevägen. Prognosen visar på en lägre trafikökning än tidigare prognoser. 

Prognosåret för denna utredning är år 2040.  

 

Figur 1 Översiktskarta (Lantmäteriet, 2017) 

 Syfte 

Kapacitetsutredningen syftar till att kartlägga hur exploateringen av Kristineberg och Okvista kommer 

att belasta omkringliggande trafiknät. Utredningen syftar även till att ge utformningsförslag för tre 

korsningspunkter utifrån hur hårt de blir belastade av den alstrade trafiken.  
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 Utredningsområde 

De korsningar som utreds är: 

 

Korsning 1. Anslutning till Arningevägen vid Bällstabergsvägen, västra Kristineberg 

Korsning 2. Okvistavägens anslutning till Arningevägen, nordvästra Kristineberg 

Korsning 3. Anslutning till Okvistavägen, norra Kristineberg.  

 

 

Figur 2 Skiss av området. ( Lantmäteriet, 2017) 
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 Indata 

Kapacitetsutredningen är en revidering av tidigare genomförda utredningar och underlaget för 

simuleringen hämtas från dessa. Trafikalstringen från exploateringen i Kristenberg hämtas från 

rapporten ”Kapacitetsutredning Kristineberg – Vallentuna” och trafikalstringen för exploateringen i 

Okvista hämtas från rapporten ”Kapacitetsutredning Okvista – Vallentuna”.  

Trafikflöden och trafikprognoser för Okvistavägen och Bällstabergsvägen hämtas också från tidigare 

utredningar.  

Trafikprognoser för Arningevägen är hämtad från en uppdaterad prognos från Trafikverket som är 

framtagen efter att Sweco gjort sina utredningar. Den uppdaterade prognosen är avsevärt lägre än 

den prognosen som användes som underlag vid de tidigare utredningarna.  

Trafikfördelningen för den dimensionerande timmen under förmiddagen hämtas från trafikmätningar 

genomförda av Trafikverket år 2017  
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 Simulering  

Kapaciteten beräknas i Capcal som är en mjukvara för beräkning av kapacitet i korsningar. 

Programmet hantera korsningar med väjningsplikt, stopplikt, cirkulationsplatser och trafiksignaler. 

Resultatet från beräkningarna i programmet ges i form av belastningsgrad, kapacitet, fördröjning och 

kölängder. 

Enligt Trafikverket, VGU (TRV publikation 2012:181) får belastningsgraden under maxtimmestrafik 

(DH-Max) inte överstiga 1,0 för en acceptabel servicenivå. För god standard rekommenderas 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 medelkölängden för det 

körfält där belastningsgraden är högst. 

 Korsning 1 

Korsning 1 är i dagsläget en trevägskorsning med väjningsplikt. Korsningen ska byggas om när 

området Kristineberg ska anslutas. Olika utformningsalternativ har simulerats för att utreda vilken 

korsningstyp som ger bäst servicenivå. 

Korsningen utformas som en cirkulationsplats med två körfält. Se figur 3. 

 

Figur 3 Resultat från simulering av korsning 1 

Resultaten från simuleringen visar att en cirkulationsplats med två körfält klarar av den framtida 

trafikbelastningen. Den mest belastade tillfarten blir Bällstabergsvägen med en belastningsgrad på 

0,63. Det byggs även upp små köer under rusningstid men köerna avvecklas i acceptabel takt.  

Det råder stor osäkerhet kring indatan för korsningen och i tidigare utredningar har ”worst case” 

scenarion använts, vilket även används i denna utredning.  
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 Korsning 2 

Korsning 2 är i dagsläget utformad som en trevägskorsning med vänstersvängskörfält på 

Arningevägen i södergående riktning.  

 

Figur 4 Resultat från simulering av korsning 2 med dagens utformning 

Resultaten visar att belastningsgraden inte överstiger 1,0 för korsningen år 2040. Korsningen kommer 

bli hårt belastad och den mest belastade tillfarten blir Okvistavägen där det byggs upp köer under 

maxtimmen. Detta beror främst på att det finns få tidsluckor för fordon att göra vänstersväng ut från 

Okvistavägen. Den höga belastningsgraden indikerar på att korsningen kommer behövas byggas om i 

framtiden men det är inte nödvändigt i ett initialt skede.  
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Figur 5 Resultat från i simulering av korsning 2 utformad som en cikrulationsplats. Skissen är schematisk  

Om korsningen byggs om till en cirkulationsplats med ett körfält i till- och frånfarterna flyttas 

belastningen från Okvistavägen till den södergående trafiken på Arningevägen. Belastningsgraden blir 

0,77 och med en medelkö på 0,6 fordon. Det beror på att fordon som gör vänstersvängar från 

Okvistavägen blockerar för södergående fordon. För att underlätta för den södergående trafiken kan 

ett separat genomgående körfält anläggas. Se figur 6. 
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Figur 6 Resultat från simulering av korsning 2 utformad som en cirkulationsplats med separat södergående 
körfält. Skissen är schematisk  
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 Korsning 3 

Korsning 3 är ej byggd i dagsläget. Utifrån de prognostiserade trafikflödena utformas korsningen som 

en trevägskorsning med väjningsplikt. 

 

 

Figur 7 Resultat från simulering av korsning 3 

Resultaten från simuleringen visar att korsningen får låg belastning. Inga köer byggs upp i korsningen 

och inga vidare utredningar behövs. 
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 Rekommendation 

Simuleringen av korsningarna är en indikation av hur trafikbelastningen förväntas bli efter 

exploateringen. Utifrån simuleringen har utformningsförslag för korsningarna tagit fram för att klara 

den framtida belastningen.  

Korsning 1 kommer få de största trafikflödena utav de utredda korsningarna. Korsningen kommer likt 

tidigare utredningar att behöva byggas om till en cirkulationsplats med två körfält i varje tillfart. 

Cirkulationsplatsens körbanor dimensioneras för Lps (lastbil med påhängsvagn) för att underlätta för 

tunga fordon att passera korsningen.  

 

Figur 8 Principutformning för korsning 1. Cirkulationsplats med 2 tillfarter i varje tillfart. 

Korsning 2 kommer att få hög belastning under det dimensionerade året med dagens utformning. Den 

mest belastade tillfarten blir Okvistavägen med belastningsgraden på 0,9 med en medelkö på 5,8 

fordon. Fördröjningen för fordon som ska göra en vänstersväng från Okvistavägen blir 122 sekunder, 

vilket sänker trafiksäkerheten eftersom förare blir otåliga och blir mer risktagande. Se figur 9 för 

principskiss av dagens utformning av korsning 2. 
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Figur 9 Principutformning för korsning 2 med dagens utformning 

Byggs korsning 2 om till en cirkulationsplats med ett körfält i varje riktning flyttas den mest belastade 

tillfarten till Arningevägen i södergående riktning. Belastningsgraden för cirkulationsplats blir 0,77 med 

en medelkö på 0,6 fordon och fördröjningen för fordon blir som mest 9 sekunder. Ökar trafiken från 

Okvistavägen kommer den södergående trafiken på Arningevägen att få längre köer eftersom den blir 

blockerad av fordon som svänger vänster från Okvistavägen. För att underlätta för den södergående 

trafiken kan ett separat genomgående körfält anläggas. En sådan utformning är inte nödvändig utifrån 

dagens prognoser men det kan vara en god idé att reservera mark för en eventuell utbyggnad i 

framtiden. 

 

Figur 10 Typutformning för cirkulationsplats för korsning 2 
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Korsning 3 får låga trafikflöden och en trevägskorsning med väjningsplikt ger god kapacitet. 

Korsningen kan styras upp med refuger för att ge lugnare och trafiksäkrare beteende i 

korsningspunkten. 

 

Figur 11 Typutformning för korsning 3 

 


