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Sammanfattning 

COWI AB har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram en trafikutredning för 

detaljplan Ormsta-Stensta. Detaljplanen möjliggör totalt cirka 320 bostäder, varav 

cirka 60 lägenheter planeras för vård/äldreboende. Utredningen syftar till att utreda 

hur exploateringen förväntas påverka kringliggande vägnät samt påverkan på de stat-

liga vägarna 950, 955 och 268. Trafiksituationen ska även beskrivas med och utan an-

slutning via Nyponvägen.  

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta den tillkommande 

trafiken, där den alstrade trafikens färdväg antagits utifrån kringliggande målpunkter, 

både lokalt och regionalt. Utifrån trafikfördelningen har kapacitetsberäkningar utförts 

på fyra utvalda korsningar. Beräkningarna har gjorts för maxtimme under både för- 

och eftermiddag, då trafikflödena är som högst. 

Totalt beräknas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Trafiken som tillkommer 

till följd av exploateringen beräknas endast öka trafikflödena på de statliga vägarna 

268, 950 och 955 med någon enstaka procentenhet, vilket innebär ett så marginellt 

tillskott att det inte ger några märkbara konsekvenser. Dock kommer exploateringen 

resultera i en lokalt märkbar trafikökning. Trots det beräknas inga kapacitetsproblem 

uppstå vid någon av korsningarna inom området. Trafiken inom området påverkas mi-

nimalt om Nyponvägen används som anslutning eller inte. I övrigt har även några 

mindre brister identifierats i området gällande detaljutformning och hastighetsbegräns-

ningar. 
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1 Inledning 

COWI AB har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram en trafikutredning för detaljplan 

Ormsta-Stensta. I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte och omfattning av detta PM. 

1.1 Bakgrund 

Vallentuna kommun planerar att möjliggöra bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort, 

Ormsta. Detaljplanearbetet syftar till att pröva möjligheten att utveckla det i dagsläget huvudsakli-

gen oexploaterade området Ormsta-Stensta till ett bostadsområde med friliggande småhus, rad-, 

par- och kedjehus. Vidare planeras även diverse service i form av vård/äldreboende, förskola samt 

gruppboende för personer med särskilda behov. Detaljplanen möjliggör totalt cirka 320 bostäder, 

varav cirka 60 lägenheter planeras för vård/äldreboende. För att säkerställa en positiv utveckling 

av norra Vallentuna centralort behöver trafiksituationen utredas.  

 

Figur 1 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext.  
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1.2 Syfte  

Uppdraget innebär att ta fram en trafikutredning för detaljplan Ormsta-Stensta. Syftet med trafik-

utredningen är att utreda och redovisa hur föreslagen exploatering förväntas påverka omkringlig-

gande kommunalt vägnät och statliga vägar 268, 950, 955 samt hur trafiksituationen ser ut utifrån 

Trafikverkets basprognos 2040. 

1.3 Omfattning/Avgränsning 

Utredningen syftar till att utreda hur exploateringen förväntas påverka kringliggande vägnät, där 

särskilt fokus läggs på hur trafikflöden och framkomlighet förväntas se ut vid utfarter mot Lind-

holmsvägen, Lingonvägen samt Nyponvägen. Trafiksituationen ska även beskrivas med och utan 

anslutning via Nyponvägen. Trafikutredningen har avgränsats till att analysera konsekvenser för 

biltrafiken. Prognosåret är 2040 och utredningen ska endast baseras på dagens vägnät samt före-

slagna vägar i planförslaget. Ingen hänsyn ska tas till förlängning av Arningevägen. Exploatering-

ens påverkan på de statliga vägarna 950, 955 och 268 ska även beskrivas.   

 

Figur 2 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive statliga vägar vars påverkan 

ska utredas. 
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Figur 3 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive de närliggande gatorna som 

ska utredas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 10  TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN ORMSTA-STENSTA  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A118418/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta .DOCX 

2 Förutsättningar 

2.1 Området 

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen strax norr om Ormsta. Planområdet avgränsas i 

öst och norr av fastigheterna Vallentuna-Veda 1:1 samt Ormsta 1:48 (öppen ängsmark samt 

skogsmark). I söder och väster kantas planområdet av befintliga bostadsområden. 

 

Figur 4 Planområdet med kringliggande målpunkter och väghållningsansvar. Källa: Vallentuna kommun 

2.2 Trafiksystem 

2.2.1 Gång- och cykeltrafik 

I området sker en viss separation av gång- och cykeltrafik samt biltrafik i form av friliggande ge-

mensamma gång- och cykelvägar som knyter samman bostadsenklaverna. Den huvudsakliga 
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cykeltrafiken sker dock i blandtrafik. Väster om planområdet, längs Lindholmsvägen, finns en ge-

mensam gång- och cykelväg som är separerad från bilvägen och förbinder Vallentuna centralort 

med Lindholmen. Sträckningen är en del av kommunens huvudcykelnät, vilket innebär ett stort an-

språk på framkomlighet för alla typer av cyklister. Från Lingonvägen och söderut saknar gång- och 

cykelvägen belysning. Huvudcykelnätet sträcker sig vidare söderut mot Vallentuna station samt 

västerut mot Ormsta station. I övrigt är det planerade området i huvudsak kopplat till det lokala 

cykelnätet, där framkomlighet inte är lika prioriterat som i huvudcykelnätet. Trafiksäkerhet priori-

teras vid korsningar och andra anslutningar till blandtrafiksträckor. Inget regionalt cykelstråk eller 

utredningsstråk sträcker sig genom området.  

Viktiga målpunker i närområdet är förskolor som återfinns väster och söder om planområdet och 

en låg- till högstadieskola lokaliserad i Hagaområdet, cirka 900 meter söder om planområdet. 

Största målpunkterna i området är Ormsta station cirka en kilometer väster om planområdet samt 

centrala Vallentuna cirka 1,5 km sydväst.  

I kommunens trafikstrategi är målsättningen att separera cykeltrafiken från biltrafiken på de vägar 

där hastigheten överstiger 30 km/h. I bostadsområdet söder om utvecklingsområdet sker cykling 

huvudsakligen i blandtrafik, vilket går emot målsättningen eftersom hastighetsgränsen är 40 km/h 

i hela bostadsområdet, bortsett från Smultronvägen där 30 km/h gäller vardagar klockan 07:00-

18:00.  

 

Figur 5 Framtida cykelvägnät i Vallentuna tätort enligt Vallentuna kommuns cykelplan. Källa: Vallentuna 

kommun 
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2.2.2 Kollektivtrafik 

Närområdet trafikeras av fyra busslinjer. Först och främst 660H/660V, som är en sluten busslinga 

runt Ormsta, därutöver 661 och 662 som sträcker sig från Vallentuna station norrut mot Kårsta re-

spektive Markim, och slutligen nattbuss 690 mellan Lindholmen och Östra Ormsta. Busslinje 660H 

& V har cirka en avgång per timme, och linje 661 och 662 har fem respektive två avgångar per 

dag. Slutligen har nattbuss 690 endast en avgång per helgdag. Närmsta busshållplats är Östra 

Ormsta som trafikeras av samtliga linjer nämnda ovan. I övrigt är Ormsta tågstation lokaliserad 

cirka en kilometer västerut, och kan nås av busslinje 660H/660V. Östra Ormsta har tre separata 

busshållplatser. Två längs med Lindholmsvägen i båda riktningar, samt en vid Askvägens vänd-

slinga för linje 660H och 660V.  

Endast hållplatsen vid vändslingan har väderskydd, hållplatserna vid Lindholmsvägen saknar helt 

väderskydd. Ingen av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade.  

 

Figur 6 Karta över kollektivtrafik inom närområdet. Källa: sl.se 

2.2.3 Biltrafik 

Samtliga vägar inom området och det direkta närområdet är kommunala, dock övergår Lindholms-

vägen (väg 950) till statligt huvudmannaskap cirka en kilometer norr om planområdet. Lindholms-

vägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim med en 85-percentil på strax över 60 km/tim. 

Lindholmsvägen har ett körfält åt vardera riktningen och är klassad som huvudled. Omkörningsför-

bud gäller. Största andelen av trafiken på Lindholmsvägen går söderut i riktning mot Vallentuna 

centrum och centrala Stockholm. Lokalgatorna i anslutning till planområdet har en 
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hastighetsbegränsning på 40 km/tim där efterlevnaden är god. Enligt mätningar från 2016 har 

Lindholmsvägen ett flöde på cirka 4300 VMD vardag (veckomedelsdygn vardag) och Lingonvägen 

cirka 860 VMD. Korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen har i dagsläget en del brister gällande 

utformning. Lingonvägen har en vägbredd på cirka 10 meter, vilket är bredare än huvudleden Lind-

holmsvägen som har en bredd på cirka 6m. Över Lingonvägen går även ett 10 meter långt icke-

hastighetssäkrat övergångställe.  

 

 

Figur 7 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive de närliggande gatorna som 

ska utredas. 

 

Väg 955, som sträcker sig nordöst från Lindholmsvägen cirka 1 km söder om området, har ett tra-

fikflöde på cirka 450 fordon per dygn. Vägen har en bredd på 5–7 m med ett körfält i vardera rikt-

ningen. Hastighetsbegränsningen varierar från 30km/h till 70 km/h beroende på omgivande förut-

sättningar. 

 

Väg 268 går i öst-västlig riktning och möts av Lindholmsvägen cirka 1,5 km söder om området. Ös-

terut har väg 268 ett trafikflöde på cirka 4000 fordon per dygn och västerut cirka 10 000 fordon 

per dygn. Vid anslutningen till Vallentuna har vägen en hastighetsbegränsning på 50-60 km/h, en 

hastighet som sedan övergår till 70 km/h. Vägen har ett körfält per riktning och en utformning som 

speglar vägens utformning.  
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Figur 8 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive statliga vägar vars påverkan 

ska utredas. 

2.3 Framtida utveckling 

Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 bostäder. Det inkluderar cirka 170 radhus, 

80 villor samt 60 lägenheter för vård/äldreboende som planeras längs Nyponvägen i planområdets 

östra del. I planområdets nordvästra del möjliggörs det för boende för personer med särskilda be-

hov, cirka 15 lägenheter för vårdboende. Dessutom planeras en förskola i planområdets sydöstra 
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del. Ytan för förskoletomten uppgår till cirka 6470 kvadratmeter och fem förskoleavdelningar be-

döms rymmas på fastigheten.  

 

Figur 9 Planillustration från samråd. Planerade bebyggelsetyper markerade. Blått=Småhusbebyggelse, frilig-

gande hus. Rosa=rad, par- eller kedjehus. Orange=Vård/äldreboende, förskola samt boende för personer med 

särskilda behov. källa: Vallentuna kommun 

Längs Lindholmsvägen skapas även förutsättningar för en återvinningsstation. Återvinningsstat-

ionen bedöms fungera som insamlingsplats för tillkommande bebyggelse samt för befintliga bostä-

der inom närområdet. Tillfart till återvinningsstationen kommer att ske via befintlig infart till bo-

stadsområdet samt direkt mot Lingonvägen. 

Planområdet trafikförsörjs via ny direktinfart från Lindholmsvägen genom en cirkulationsplats samt 

från Lingonvägen och eventuellt Nyponvägen. För gående och cyklister skapas ytterligare anslut-

ningspunkter. Även en ny busshållplats längd Lindholmsvägen planeras i samband med exploate-

ringen. 

Detaljplanen utformats med fyra typer av lokalgator som utformas efter mängden trafik som be-

döms uppstå utifrån bebyggelsen samt behovet av att anlägga dagvattenlösningar i anslutning till 

vägen. Vid den nya infarten från Lindholmsvägen till detaljplaneområdet anläggs en cirkulations-

plats. Cirkulationsplatsen ges en körbana på sex meter samt en överkörningsbar yta på två meter. 

På båda sidor av cirkulationsplatsen ska en tre meter bred gång- och cykelbana anläggas. En ny 

gång- och cykelpassage över Lindholmsvägen anläggs även strax söder om cirkulationsplatsen. 

Storleken på cirkulationsplatsen är utformad för att en ledbuss ska kunna vända i den. 

2.4 Övriga planer/tidigare utredningar 

I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen som vann laga kraft 2018-

07-14 är detaljplaneområdet utpekat som utbyggnadsområde, och är en del av Vallentunas 



 

 

     
 16  TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN ORMSTA-STENSTA  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A118418/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta .DOCX 

övergripande planering. I övrigt finns inga aktuella detaljplaner i närområdet som påverkar pro-

jektet. Inga åtgärdsförslag finns i kommunens cykelplan som påverkar utvecklingsområdet.  
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3 Trafikanalys 

3.1 Underlag och antaganden 

Befintliga trafikflöden baseras på ett antal kommunala trafikmätningar från 2014–2017 som pre-

senteras i avsnitt 3.2. Vid väglänkar utan trafikmätningar har antaganden gjorts baserat på närlig-

gande trafikmätningar.  

Trafiken uppskattas öka med 1% per år till prognosåret 2040. I addition till den nuvarande trafiken 

har tillkommande trafik till följd av den nya exploateringen skattats genom Trafikverkets trafikal-

stringsverktyg där öppningsåret antagits till 2021.  

Färdmedelsfördelningen baseras på SLL:s resvaneundersökning i Stockholms län för 2015 som i 

Vallentuna kommun besvarades av 1300 personer (37 % svarsfrekvens). Enligt undersökningen 

görs 70% av resorna med bil inom kommunen, vilket även antagits stämma för den tillkommande 

exploateringen. 

Maxtimme förmiddag har antagits infalla klockan 07:00-08:00 och maxtimme eftermiddag klockan 

17:00-18:00. En riktningsfördelning på 80/20 har antagits (80% ut från området/20% in till områ-

det) under förmiddagens maxtimme och motsatt riktningsfördelning under eftermiddagen. Både 

förmiddagens och eftermiddagens maxtimme har antagits vara 10% av ÅDT. 

Svängandelar i korsningarna Smultronvägen/Lingonvägen, Lingonvägen/Lindholmsvägen samt 

Lindholmsvägen/Smålandsvägen har uppskattats baserat på trafikräkningar under ett 15-minuters 

intervall mellan 08:00-09:00. Intervallet faller dock inte inom maxtimme, vilket kan komma att på-

verka resultatet. Baserat på kringliggande kommunala och regionala målpunkter har antagandet 

gjorts att 5% svänger norrut vid Lindholmsvägen och 95% svänger söderut.  

3.2 Trafikmängder, nuläge 

Det direkta närområdet består i princip uteslutande av bostäder, bortsett från förskolan vid Smult-

ronvägen. Flödet på lokalgatorna i direkta närområdet går därmed till största del ut via Lingonvä-

gen som har ett flöde på cirka 860 VMD, vidare till Lindholmsvägen som enligt mätning från 2016 

har ett flöde på VMD 4329. 
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Figur 10 Kommunala trafikmätningar från 2014–2017. 

Korsningarna Lindholmsvägen/Lingonvägen, Lingonvägen/Hallonvägen/Smultronvägen samt Lind-

holmsvägen/Smålandsvägen filmades under en 15-minuters period under förmiddagen för att få en 

uppskattning kring svängandelarna samt riktningsfördelningen på Lindholmsvägen. Cirka 60% av 

trafiken på Lindholmsvägen går i sydlig riktning, och enbart några enstaka procentenheter svänger 

in mot bostadsområdena från Lingonvägen och Smålandsvägen. Resten av trafiken på Lindholms-

vägen, cirka 38% färdas norrut.  

3.3 Trafiktillväxt/trafikprognos 

Trafiken inom utredningsområdet antas öka med 1% per år fram till prognosåret 2040 vilket base-

ras på basprognos 2040. Det resulterar i en trafikökning på cirka 25% från 2017. 
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Figur 11 Prognosticerade trafikflöden 2040, uppräknat 1% årligen. 

3.4 Trafikalstring 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta den tillkommande trafiken, där 

alstringen kalibrerats för att uppnå 70% bilresande för att överensstämma med SLL:s resvaneun-

dersökning  i Vallentuna kommun för 2015 (figur 12). 
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Figur 12 SLL:s resevaneundersökning, resultat för Vallentuna kommun samt hela länet. Källa: Stockholms Läns 

Landsting 

Exploateringsområdet har delats upp i delområden där trafikalstringsverktyget använts för varje 

delområde. Delområdena har grupperats utifrån exploatör för att kunna identifiera påverkan vid 

eventuella förändringar från exploatörens håll. Antalet bostäder och verksamheternas storlek base-

ras på detaljplanebeskrivningen och input från kommunen. Vid oförenlighet i underlaget har alter-

nativet som resulterar i högst trafikalstring valts för att ge höjd för eventuella osäkerheter. Exploa-

teringen antas vara klar 2021, vilket innebär att den årliga trafikuppräkningen inleds då och forts-

ätter fram till prognosåret 2040. 

  

Figur 8 Karta över delområden för trafikalstring 

3.5 Trafikfördelning  

För att tydligare identifiera lokal påverkan har vägnätet delats upp i länkar och delområdena från 

trafikalstringen grupperats baserat på vilka som antas välja samma färdväg. En viss förenkling har 

gjorts för att möjliggöra rimliga beräkningar. Samtliga resor som utgår från ett delområde antas 

inledas vid samma länk. Exempelvis antas samtliga resor i delområde F inledas vid länk 17, på 

samma sätt som resorna från delområde K inleds vid länk 19. Där ett delområde kan antas välja 

flera vägar, exempelvis delområde A och D som kan både kan inleda resan via länk 14 eller länk 

20, har fördelningen uppskattats.  

Även färdvägen från varje delområde har antagits utifrån kringliggande målpunkter, både lokalt 

och regionalt. Den enda egentliga målpunkten som tillkommer inom området är förskolan som 
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antas attrahera totalt cirka 50 bilresor per vardagsdygn från kringliggande bostäder. Även 

vård/äldreboendet och bostäderna som är anpassade för personer med fysiska eller psykiska funkt-

ionsnedsättningar (LLS boende) är målpunkter, men antas inte attrahera någon betydande mängd 

trafik från de kringliggande bostäderna. I övrigt antas all trafik ansluta till Lindholmsvägen.  

Trafikfördelningen har utförts både med samt utan anslutning via Nyponvägen (länk 12). 

 

 

Figur 14 Länkar (siffror) och delområden (bokstäver). 

Den nya exploateringen är av liknande karaktär som kringliggande områden, d.v.s. stor andel bo-

städer och få målpunkter. Totalt uppskattas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Denna 

trafik antas följa samma färdmönster som kringliggande bostadsområden, d.v.s. att förmiddagen 

präglas av stor andel resor ut från området, och vice versa på eftermiddagen.  

Nedan presenteras en sammanställning av trafikflödena i varje väglänk. Siffrorna nedan har en in-

neboende osäkerhet och bör endast ses som en uppskattning. 



 

 

     
 22  TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN ORMSTA-STENSTA  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A118418/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta .DOCX 

 

Figur 15 Trafikflöden länkar. Utan anslutning via Nyponvägen. 

Figur 16 Trafikflöden länkar. Med anslutning via Nyponvägen. 

  

Då 95% av den alstrade trafiken väntas färdas söderut kommer påverkan på den statliga delen av 

väg 950, cirka en kilometer norr om området, vara minimal. 

Av den södergående trafiken förväntas en försumbar andel färdas vidare via väg 955 eftersom 

vägen inte leder till någon utpräglad målpunkt utan passerar endast ett antal mindre bostadsområ-

den och ett naturreservat för att sedan ansluta till väg 970. I dagsläget har vägen endast ett trafik-

flöde på cirka 450 fordon per dygn. 

Av den resterande södergående trafiken väntas cirka 10% färdas vidare längs väg 268 västerut 

mot destinationer som Uppsala/Arlanda, och cirka 5% österut mot exempelvis Norrtälje. Dessa 

färdriktningar har ett trafikflöde på cirka 10 000 respektive 4000 fordon per dygn, vilket innebär 

att trafiken som tillkommer till följd av exploateringen inte förväntas öka trafikflödet på väg 268 

mer än någon enstaka procentenhet.  
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4 Konsekvensanalys 

4.1 Kapacitetsanalys 

Med utgångspunkt i trafikfördelningen från avsnitt 3.5 har kapacitetsberäkningar utförts på fyra ut-

valda korsningar. Beräkningarna har gjorts för maxtimme under både för- och eftermiddag, då tra-

fikflödena är som högst. Resultatet av analyserna redovisas i detta PM i form av belastningsgrad. 

Belastningsgrad används för att bedöma framkomlighet för fordon i korsning och anges normalt för 

varje tillfart. Vid nybyggnation av en korsning rekommenderas belastningsgraden under dimens-

ionerande timme vara lägre än 0,6–0,8 beroende på korsningstyp. Vid belastningsgrad större än 1 

överskrider tillflödet kapaciteten och inkommande trafik kan då inte avvecklas, och köerna kommer 

att växa kontinuerligt.  

Följande korsningar har utretts:  

1 Lindholmsvägen/Länk 3  

2 Lindholmsvägen/Lingonvägen 

3 Lingonvägen/Länk 8  

4 Lingonvägen/Nyponvägen.  

 

Kapacitetsberäkningen för Lingonvägen/Nyponvägen har utförts utifrån scenariot där Nyponvägen 

agerar anslutning. Övriga tre kapacitetsanalyser har utgått från att Nyponvägen inte ansluter till 

området, eftersom Nyponvägens roll som anslutning visat sig vara en försumbar faktor i samtliga 

beräkningar.  

 

Figur 17 Korsningarna vars belastningsgrad beräknats i CapCal. Källa: Vallentuna kommun 
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Tabell 1 Resultat kapacitetsberäkning, Lindholmsvägen/Länk 3 

1. Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Länk 3 

Tillfart Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

A 0.27 0.27 

B 0.09 0.02 

C 0.16 0.20 

 

Tabell 2 Resultat kapacitetsberäkning, Lindholmsvägen/Lingonvägen 

2. Lindholmsvägen/Lingonvägen 

 Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

Tillfart Exkl. expl. Inkl. expl. Exkl. expl. Inkl. expl. 

A 0.24 0.29 0.15 0.22 

B 0.15 0.31 0.04 0.21 

C 0.15 0.16 0.22 0.32 

 

Tabell 3 Resultat kapacitetsberäkning, Lingonvägen/Länk 8 

3. Lingonvägen/Länk 8 

Tillfart Belastningsgrad 

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

A 0.03 0.12 

B 0.02 0.01 

C 0.07 0.02 

 

Figur 18 Lindholmsvägen/Länk 3 

Figur 19 Lindholmsvägen/Lingon-

vägen 

Figur 20 Lingonvägen/Länk 8 
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Tabell 4 Resultat kapacitetsberäkning, Nyponvägen/Lingonvägen 

4. Nyponvägen/Lingonvägen 

 Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad  

2040 EM 

Tillfart Exkl. expl. Inkl. expl. Exkl. expl. Inkl. expl. 

A 0.02 0.02 0.07 0.07 

B 0.01 0.01 0.00 0.00 

C 0.08 0.08 0.02 0.02 

 

De högsta uppmätta belastningsgraderna är vid de två anslutningarna till Lindholmsvägen. Den 

planerade cirkulationsplatsen Lindholmsvägen/Länk 3, har en belastningsgrad på 0,27 som högst, 

vilket infaller både på för- och eftermiddagens maxtimme.  

I övrigt har korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen en belastningsgrad på som högst 0,31, vilket 

infaller under förmiddagens maxtimme när största delen av trafiken flödar ut från området. 

Belastningsgrader på 0.31 och 0.27 innebär dock klart godkänd framkomlighet. Ingen korsning i 

området uppskattas därmed få några betydande problem gällande belastning eller köbildning. 

4.2 Påverkan på omgivande vägnät 

Totalt beräknas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Lokalt sett resulterar det i en märk-

bar trafikökning, dock innebär denna trafik ett så marginellt tillskott till den totala trafiken att det 

inte ger några märkbara konsekvenser utanför det direkta närområdet. Majoriteten av den alstrade 

trafiken förväntas färdas söderut, vilket innebär en minimal påverkan på den statligt ägda delen av 

väg 950 (Lindholmsvägen) som är lokaliserad cirka en kilometer norr om utvecklingsområdet. Inte 

heller de statliga vägarna väg 955 och väg 268 förväntas uppleva någon trafikökning större än en 

enstaka procentenhet eftersom de är lokaliserade cirka två respektive fem km söder om utveckl-

ingsområdet. 

Både utvecklingsområdet samt området direkt söderut är bostadsområden med endast förskolor 

som utpräglade målpunkter. Det innebär att i princip samtliga resor i området startar eller slutar 

vid en bostad och följer ett typiskt pendlingsmönster med 80% utgående trafik på förmiddagen och 

tvärtom på eftermiddagen. Av dessa resor går samtliga via Lindholmsvägen.  

 

Oavsett från vilket delområde resan inleds eller avslutas är den absolut smidigaste vägen till Lind-

holmsvägen via den nya uppsamlande lokalgatan som ansluter till Lindholmsvägen via cirkulations-

platsen. Länk 3 beräknas därmed bli den högst trafikerade länken inom utvecklingsområdet med 

ÅDT på cirka 1400 fordon. Det innebär även att endast en liten andel av de tillkommande resenä-

rerna beräknas färdas via Lingonvägen, cirka 500 fordon/dygn. Båda dessa utfarter har en klart 

godkänd belastningsgrad och förväntas klara de ökade flödena utan märkbara problem. 

Figur 21 Nyponvägen/Lingonvägen 
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Totalt beräknas cirka 2000 fordon per dygn ansluta till Lindholmsvägen, 1400 via cirkulationsplat-

sen och cirka 500 via Lingonvägen. Det innebär en trafikökning på cirka 25%. Majoriteten av dessa 

beräknas färdas söderut. Dessa ökade flöden förväntas dock inte resultera i någon påtaglig skillnad 

i framkomlighet längs Lindholmsvägen.  

 

Trafikflödet på Lingonvägen beräknas öka med 50% från cirka 1100 fordon/dygn till cirka 1700 for-

don/dygn. Till följd av den ökade trafikmängden beräknas belastningsgraden vid tillfarten från 

Lingonvägen till Lindholmsvägen öka från 0.15 till 0.31, vilket dock innebär en klar godkänd fram-

komlighet.  

Om Nyponvägen används som anslutning till utvecklingsområdet eller inte påverkar trafikflödena 

minimalt. Detta eftersom största mängden resor sker i öst-västlig riktning till och från Lindholms-

vägen. Vid eventuella nord-sydliga resor är kopplingen strax till väster i många fall ett genare och 

mer attraktivt alternativ. Används Nyponvägen som en anslutning till området beräknas endast ett 

tiotal fordon per dygn från den nya exploateringen trafikera vägen. Dessa låga flöden, oavsett om 

Nyponvägen används som anslutning eller inte, innebär att belastningsgraden i korsningen Nypon-

vägen/Lingonvägen i princip inte påverkas. 
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5 Slutsatser 

Trafiken som tillkommer till följd av exploateringen beräknas endast öka trafikflödena på de stat-

liga vägarna 268, 950 och 955 med någon enstaka procentenhet, vilket innebär ett så marginellt 

tillskott att det inte ger några märkbara konsekvenser. Dock kommer exploateringen resultera i en 

lokalt märkbar trafikökning. Trots det beräknas inga kapacitetsproblem uppstå vid någon av kors-

ningarna inom området. Den högsta belastningsgraden uppgår till 0,31 vilket är klart under den 

godkända nivån på 0,6.  

 

Den planerade exploateringen beräknas öka trafikmängden på Lindholmsvägen med cirka 30%, 

men förväntas inte resultera i några framkomlighetsproblem. Även inom området förväntas inga 

framkomlighetsproblem, där Nyponvägens roll som anslutande väg inte påverkar trafikflödet märk-

bart.  

 

Vid korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen bör utformningen av Lingonvägen och dess tillhö-

rande övergångsställe utvecklas för att bättre anpassas för den gällande hastigheten och säker-

ställa en trygg passage för gående och cyklister. Ett förslag är att smala av Lingonvägen och skapa 

en skarpare svängradie för att uppnå en mer hastighetsanpassad utformning. Utöver en avsmal-

ning av Lingonvägen bör det även övervägas att anlägga en refug vid Lingonvägens anslutning till 

Lindholmsvägen, dels som en hastighetsdämpande åtgärd, dels för att öka tryggheten för gång- 

och cykeltrafikanter som passerar övergångsstället. 

 

Vidare bör hastighetsgränserna inom bostadsområdet söder om utvecklingsområdet utvärderas om 

kommunen avser vidhålla vid målsättningarna från trafikstrategin om att inte ha cykling i blandtra-

fik där hastigheten överstiger 30 km/h. Slutligen saknas belysning på den separerade gång- och 

cykelvägen längs med Lindholmsvägen söder I övrigt har få tydliga brister identifierats. 


