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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen planerar att utöka Berga industriområde norr om det befintliga med cirka 2,5
hektar. De önskar även att göra en ny väganslutning mot väg 204 för att underlätta för både
nya och befintliga verksamheter på industriområdet. Denna rapport syftar till att utreda hur
mycket trafik det nya området kan tänkas alstra och vad det ger för konsekvenser.

1.2 FÖRESLAGEN DETALJPLAN
Den föreslagna detaljplanen möjliggör för verksamhetsutveckling på cirka 2,5 hektar och tre
fastigheter på 1-2 våningar, se Figur 1. Markanvändningen föreslås medge verksamheter med
en byggnadsarea på max 50 % av fastighetsarean.

Figur 1. Utkast till plankarta för del av fastighet Fjugesta 1:2 (Norra Berga industriområde)

Det befintliga industriområdet innehåller främst småindustri, se lilamarkerat område i Figur 2.
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Figur 2. Lila område: befintligt industriområde, rödmarkerat område: planområdet.

Berga industriområde har idag infart från söder via korsningen Bergsgatan/Vallgatan, se Figur
3. Bergsgatan är en av infartsvägarna till Fjugesta centrum och en matargata i väst-östlig
riktning. Även Vallgatan är en viktig led i nord-sydlig riktning. Den nya anslutningen i norr
förväntas bli den primära anslutningen till Fjugesta även för personbilstrafik. Detta kommer att
innebära mer trafik igenom Berga industriområde och som på så sätt kommer att öka dess
attraktivitet för verksamhetsetablering. Trafiken i korsningen väg 204/Bergsgatan förväntas då
att minska.

Figur 3. Trafiknät Fjugesta. Källa: NVDB
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2 TRAFIKMÄNGDER OCH
TRAFIKFÖRDELNING

2.1 TRAFIKFLÖDEN
Trafikverket har genomfört trafikmätningar på väg 204 i en punkt cirka en kilometer norr om
den plats där den nya anslutningen föreslås att placeras, se Figur 4.

Figur 4. Trafikflöden på väg 204 (Trafikverket, 2019)

På Vallgatan, norr om Bergsgatan har kommunen genomfört en trafikmätning (2019-05-20 –
2019-06-17). Mätningen visar att ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) idag är cirka 670 fordon/dygn.

2.2 TRAFIKALSTRING
För att beräkna hur mycket trafik den nya bebyggelsen kan komma att alstra har Trafikverkets
trafikalstringsverktyg nyttjats (Trafikverket, 2018). När det gäller trafikalstring för verksamheter
och i viss mån industrier med framförallt skrymmande varor, såsom trävaruhandel eller
exempelvis yrkesbutiker så saknas det i Trafikverkets trafikalstringsverktyg lämpliga
alstringsvärden som stämmer med den typen av verksamheter. Oavsett vilken typ av handel
eller verksamhet som väljs i Trafikverkets modell genererar den en allt för stor trafikalstring,
som utifrån erfarenhet av andra liknande områden inte är trovärdig.

För att uppskatta och bedöma hur stor trafikalstring området kan tänkas generera har ett antal
avvägningar gällande vilka verksamheter som eventuellt kan vara aktuella inom planområdet
och omfattning av dem gjorts. BTA för det nya detaljplaneområdet förväntas bli 15 000 kvm
(2,5 ha * 40 % byggnadsarea * 1,5 våningar). Det är enligt den föreslagna detaljplanen tillåtet
med 50 % byggnadsarea av fastighetsaren men det är inte troligt att så stor yta faktiskt
bebyggs. Ett medelvärde mellan en och två våningar har antagits, alltså 1,5 våningar. Se Figur
5 för antagen fördelning av verksamheter. Övriga indata framgår av bilaga 1.
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Figur 5. Indata, markanvändning, som använts i Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Antal anställda genereras
automatiskt av verktyget.

Verktyget gör en uppskattning av antal resor per dygn utifrån de indata som matas in, för
resultat se

Figur 6.

Figur 6. Resultatet från Trafikverkets trafikalstringsverktyg. (Trafikverket, 2018)
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I det resultatet ingår inte nyttotrafiken utan denna beräknas separat, se Figur 7.

Figur 7. Nyttotrafik till och från området. (Trafikverket, 2018)

Totalt ger det nya området en ökning till ÅDT med cirka 700 fordon/dygn enligt verktyget.
Osäkerheten är dock stor.

2.3 TRAFIKUPPRÄKNING
För de statliga vägarna används Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA och manuella
beräkningar 2014-2040-2060 (Trafikverket 2019). För Örebro län är prognosen 2014-2040 en
ökning av lastbilar med 48 % och ökning av personbilar med 25 %. Motsvarande siffror för
perioden 2014-2060 är 87 % för lastbilar respektive 34 % för personbilar. Enligt dessa siffor
blir trafikökning på väg 204 enligt Fel! Hittar inte referenskälla. nedan.

Tabell 1. Uppräknad trafik på väg 204 (ej medräknat den tillkommande trafiken till och från industriområdet).
Trafikflöden för år 2013 och 2017 är hämtade från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. (Trafikverket, 2019)

År 2013 2017 2019 2014 2040 2060
ÅDT bilar 2 360 2 680 2 856 2 436 3 045 3 265
ÅDT lastbil 240 320 370 258 382 482
ÅDT samtliga 2 600 3 000 3 225 2 694 3 427 3 747

Trafiktillväxten på de kommunala vägarna brukar generellt sett vara lägre. I detta fall har 1 %
ökning per år antagits, se Tabell 2.

Tabell 2. Uppräknad trafik på Vallgatan (inklusive den tillkommande trafiken, se avsnitt 2.2 och 2.4)

År 2019 2040 2060
ÅDT samtliga 1 570 1 935 2 361

2.4 TRAFIKFÖRDELNING
Det kommer att finnas två möjliga vägar att ta sig till och från Berga industriområde:

1. Via Vallgatan norrut mot den nya anslutningspunkten på väg 204
2. Via Vallgatan söderut mot Bergsgatan

Trafik på väg 204 kommer att hänvisas till industriområdet via den nya anslutningen i norra
delen för att inte belasta Bergsgatan i onödan. Möjligheten att nå industriområdet via
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Bergsgatan kommer fortsättningsvis finnas kvar, men merparten av trafiken till och från
området kan antas använda den norra anslutningen. Det kommer dock kvarstå en del
genomfartstrafik för de som väljer att använda den norra anslutningen och Vallgatan för att
köra till och från Fjugesta centrum.

Följande antaganden har gjorts:

· 80 % av trafiken som har målpunkt Berga industriområde kommer att använda den
norra anslutningen, vilket innebär cirka 1 100 fordon/dygn.

· Det tillkommer cirka 200 fordon/dygn i genomfartstrafik på Vallgatan genom
industriområdet.

Trafikmängderna år 2019 i den nya korsningen kan därmed antas bli cirka 1 300 fordon/dygn
på Vallgatan och cirka 4 500 fordon/dygn på väg 204. Motsvarande trafikmängder prognosår
2040 blir 1 600 fordon/dygn och 5 500 fordon/dygn.

3 ANSLUTNING MOT VÄG 204

Den föreslagna korsningspunkten framgår av föreslagen plankarta, se Figur 8. Väg 204 är rak
och plan vid den föreslagna punkten vilket innebär god sikt.

Figur 8. Föreslagen anslutningspunkt. Bild till vänster - utkast till plankarta, bild uppe till höger - vy från väg 204 norrut
vid anslutningen, bild nere till höger - vy från väg 204 söderut vid anslutningen.

Enligt VGU VV Publikation 2004:801 ska valet av korsningstyp baseras på flödet på
primärvägen (väg 204) och på sekundärvägen (Vallgatan, förslagen anslutning från
planområdet), se Figur 9. De uppräknade trafikflödena till prognosår 2040 används som de
dimensionerade trafikflödena vid val av korsningstyp:

1 Senaste versionen av VGU, Trafikverkets publikation 2015:087, hänvisar till VGU publikation 2004:80. Diagrammen
i den äldre versionen finns inte kvar i den nya.
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Qp = 5 500 fordon/dygn
Qs = 1 600 fordon/dygn

Figur 9. 3-vägskorsning med primärväg (väg 204) och sekundärväg (Vallgatan). (Vägverket, 2004)

I det här fallet är det korsningstyp B eller C som är de aktuella korsningstyperna, se Figur 10.

Figur 10 De aktuella korsningstyperna. (Vägverket, 2004)

Val av korsningstyp görs utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet. Korsningstyp B kan väljas
om skärningspunkten hamnar inom området för ”välj mindre korsning” och korsningstyp C om
skärningspunkten hamnar inom området ”överväg större korsning”. VGU har enbart samband
för VR70 och VR90. Väg 204 har dock egentligen VR80 vilket innebär att en avvägning måste
göras mellan de två sambanden, se Figur 11 och Figur 12.

Figur 11. Val av korsning ur hänsyn till tillgänglighet/framkomlighet. (Vägverket, 2004)
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Figur 12. Val av korsning ur hänsyn till trafiksäkerhet. (Vägverket, 2004)

Ur ett framkomlighetsperspektiv/tillgänglighetsperspektiv är en B-korsning tillräcklig medan det
krävs en C-korsning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det är god sikt men andelen svängande
tung trafik förväntas bli hög vilket talar för ett vänstersvängkörfält.

4 SLUTSATS

Den nya detaljplanen kommer att innebära ökade trafikmängder och mer tung trafik in och ut
från Berga industriområde. Det är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv lämpligt att den tunga
trafiken kan nå industriområdet på ett så smidigt sätt som möjligt. För kommunens del är det
även positivt att inte behöva belasta Bergsvägen mer än nödvändigt.

Vid den föreslagna anslutningspunkten finns goda förutsättningar för att göra en korsning då
vägen är rak och plan, vilket innebär goda siktförhållanden. Trafikmängderna och andelen
tung trafik talar för att korsningen bör utformas enligt korsningstyp C.
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5 BILAGOR

1. Bilaga1_trafikalstring_norra.docx
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