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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan i Norra Åsum, där syftet är att 
etablera bostäder, samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även 
medger vård och centrumändamål. I samråd med Trafikverket framkom synpunkter relaterade till 
hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet, och då främst anslutningen till statliga väg 
1648. 
 
I figur 1 presenteras det studerade området, med bland annat den aktuella korsningspunkten 
Norra Artillerivägen/Åsumvägen samt delar av GC-nätet i Norra Åsum.  
 

 

Figur 1. Översikt av planområdet. 

I denna trafikutredning vill kommunen klargöra om det finns behov av åtgärder på det statliga 
vägnätet vid korsningspunkten Norra Artillerivägen (kommunens väg) och Åsumsvägen 
(Trafikverkets väg) enligt VGU till följd av exploateringen, i enlighet med Trafikverkets 
synpunkter.  
 
I syfte att besvara Trafikverkets synpunkter studeras följande alternativ i utredningen: 

• Nulägesscenario utan exploatering. 
• Framtidsscenario utan exploatering. 
• Framtidsscenario med exploatering. 

 
Följande belyses i utredningen: 

o Uppskattning av trafikalstring och flödesfördelning utifrån den föreslagna detaljplanen. 
o Kapacitetsberäkningar med Capcal med hänsyn till nuläge och framtidsscenario med 

föreslagen detaljplan. 
o Förslag på infrastrukturförändringar om kapaciteten i korsningen ej är tillräcklig för ökade 

trafikflöden eller om detta motiveras av trafiksäkerhetsskäl. 
• Detta innefattar bland annat att undersöka vad en upphöjd GC- överfart på Norra 

Artillerivägen har för påverkan på vägnätet. 
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• Undersöka vilka möjligheter som finns att leda cykeltrafik i området, för att främja en 
säkrare passage över vägnätet, och vilken påverkan det har på restider.    

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsas till effekter i korsningspunkten Norra Artillerivägen/Åsumsvägen för biltrafik. 
Effekter för gång och cykel är avgränsat till GC-vägnätet i Norra Åsum (enligt figur 3). Effekter för 
GC-vägnätet redovisas i ett separat PM. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING AV TRAFIKNÄTET 

 

2.1 Befintlig infrastruktur 
I detta avsnitt beskrivs förutsättningar och brister i gång-, cykel-, och biltrafiknäten.  

2.1.1 Bilvägnätet 
Åsumvägen går förbi Norra Åsum på dess östra sida, där Åsumvägen tydligt följer karakteristiken 
av en landsväg, med en hastighetsgräns på 70 km/h förutom vid den studerade 
korsningspunkten, Åsumvägen/Norra Artillerivägen där hastighetsgränsen är 60km/h. På den 
västra sidan av Åsumvägen går en GC-väg, som sträcker sig långt åt båda riktningar. I 
norrgående riktning på Åsumvägen finns målpunkter såsom Kristianstad och E22:an. 
Södergående går vägen till tätorten Åhus, en populär sommarort, där vägen slutar i denna 
målpunkt. För Norra Artillerivägen är det en uppsamlingsgata för Norra Åsum, med en 
hastighetsgräns på 40km/h. Norra Artillerivägen har anslutning till Åsumvägen, och Kristianstad, 
samt via Annedalsvägen och E22:an mot Malmö.  
 

 
Figur 2. Vägnätet och gång- och cykelnätet för korsningspunkten. 

2.1.2 Gång och cykel 
Ett gemensamt gång- och cykelbanenät sträcker sig på båda sidor av Norra Åsum i 
söder/norrgående riktning, där en av GC-vägarna går jämsides med Norra Artillerivägen på dess 
västra sida, med avstickare in i bostadsområdet. I korsningen Norra 
Artillerivägen/Fredskogsvägen finns även en asfaltsbelagd snutt som ansluter GC-nätet till 
korsningen Norra Artillerivägen/Fredskogsvägen. Denna passage över bilvägen saknar bilspärr 
och markeringar, och leder GC-trafikanter in på Fredskogsvägen, vilken saknar trottoar de första 
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ca 70 metrarna samt helt saknar cykelväg. Den andra GC-vägen i området går parallellt med 
Åsumvägen på dess västra sida, med en passage över Norra Artillerivägen, i korsningspunkten 
Norra Artillerivägen/Åsumvägen. Korsningspunkten saknar markeringar eller upphöjningar i 
vägbanan. En refug finns i mitten där gång- och cykeltrafikanter kan vänta mellan körbanorna. 
Bilspärrar finns på, vilket ger en visuell indikation att alla trafikanter bör vara uppmärksamma, 
och även ett fysiskt hinder för gång- och cykeltrafikanter. På den södra sidan av 
korsningspunkten finns den första asfalterade anslutningen till bostadsområdet Norra Åsum först 
efter ca 330 meter från korsningspunkten. Två genvägar har även skapats av gång- och 
cykeltrafikanterna i området, där den närmaste genvägen är ca 80 meter bort från 
korsningspunkten, denna väg passerar en returpunkt och ansluter sedan till Absalons väg. Denna 
GC-väg går parallellt med Åsumvägen till målpunkter i söder och norr. Fortsätter man på vägen 
norrut kommer man efter cirka 2km till området Hedentorp, där det finns en förskola och 
grundskola. Fortsätter man sedan ca 2km till, kommer man till centrala Kristianstad. I figur 3 syns 
gång- och cykelvägnätet markerat i orange för Norra Åsum.  
 

 

Figur 3. Gång- och cykelvägnät i Norra Åsum, GC-vägnät markerat i orange. 

Två riskpunkter i GC-vägnätet för Norra Åsum noteras i utredningen. Dels är det överfarten i 
korsningspunkten Norra Artillerivägen/Åsumvägen. Avsaknandet av markeringar och/eller 
hastighetsreducerande åtgärder vid gång/cykelpassagen skapar en osäker övergång, med risk för 
otydligheter kring prioriteringsregler. För en säkrare GC-passage över Norra Artillerivägen kan 
exempelvis en upphöjd övergång anläggas, med kullersten i tydlig färg eller vägmarkeringar, för 
att uppmärksamma både vägtrafikanter som gång- och cykeltrafikanter om övergången. Enligt 
Trafikverket och VGU bör hastighetsgränsen minskas till 30 km/h vid en övergång. En upphöjd 
övergång borde tämligen minska kapaciteten på vägen, där bilister behöver minska hastigheten, 
ofta lägre än 30 km/h, när de passerar överfarten för att säkerställa fri sikt och en bättre 
körkomfort. Den andra riskpunkten är den asfalterade biten som sammankopplar GC-vägnätet 
och vägnätet vid korsningen Norra Artillerivägen/Fredskogsvägen. Det här är den kortaste vägen 
in i bostadsområdet för gång- och cykeltrafikanter som kommer från norr, men också en av de 
mest riskfyllda. Avsaknaden av trottoar och cykelväg i början av Fredskogsvägen är en ytterligare 
risk med denna väg.   
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2.2 Trafikmängder idag 
Trafikmätningar har samlats in i närheten av den studerade korsningspunkten, ett urval av dessa 
återfinns i figur 4.  
 

 
Figur 4. Urval av trafikmätningar i området, med ÅDT och mätårtal. 

 
Vissa antaganden har behövts göras då information som exempelvis riktningsfördelning, 
relationen mellan ÅDT och timflöde samt svängandelar saknas som underlag. För 
riktningsfördelningar har Trafikverkets effektsambandskatalog använts, där riktningsfördelningar 
bestäms genom vägtyp och rangkurva. I det här fallet har vägtyp statlig väg använts för 
Åsumvägen, och vägtypen genomfartstrafik för Norra Artillerivägen och Fredskogsvägen. Med en 
rangkurva på 2, fås en riktningsfördelning på 55/45 för Åsumvägen, Norra Artillerivägen och 
Fredskogsvägen. I effektsambandskatalogen rapporteras timflöden på mellan 9,3% och 8,2% av 
ÅDT för rangkurva 2 och vägtyper statlig väg, genomfartstrafik och närtrafik. Timflödet för 
dimensionerad timme antas ligga på 9,5% av ÅDT för de tre vägarna. Svängandelarna har 
antagits genom att studera närliggande mål- och startpunkter. För trafiken på Norra Artillerivägen 
och Fredskogsvägen antas att all trafik ska ut i korsningspunkten Norra 
Artillerivägen/Åsumvägen, vilket kan ses som ett ”worst case” scenario. Den största målpunkten 
inom ca 4 kilometer är Kristianstad, där vi antar att 90 procent av trafiken från Norra 
Artillerivägen ska mot Kristianstad, och 10% ska mot andra målpunkter i söder, såsom Åhus, ca 
13 km bort. För norrgående trafik på Åsumvägen antas endast 5 procent svänga vänster in på 
Norra Artillerivägen, medan 95% fortsätter rakt fram. För Åsumvägen i södergående riktning 
antas 30 procent svänga vänster in på Norra Artillerivägen, medan 70% fortsätter rakt fram. 
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Figur 5. Antagna svängandelar för korsningspunkt. 

 
Då de trafikmätningar som använts i analysen skiljer sig något i mätårtal, har alla mätningar 
räknats upp till år 2019. Trafikverkets basprognos 2040 har använts som underlag, där en 
uppräkning på 1,1% antas ske per år (giltig uppräkning till år 2040). För att beräkna trafikflödena 
på norra delen av korsningspunkten, då den gula mätpunkten i figur 4 ansågs vara för långt bort, 
har summan av de blåa trafikflödena multipliceras med faktor 0,9, och det gröna trafikflödet med 
faktorn 0,95. De uppräknade trafikflödena presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Trafikflöden nuläge enligt Trafikverkets flödesfördelning per riktning 

# ÅDT (ÅR) 
[f/d] 

ÅDT (=2019) 
[f/d] 

TIMTRAFIK 1 
[f/t] 

TIMTRAFIK 2 
[f/t] 

TUNG TRAFIK 
[%] 

1 5 600 (2014) 5 915 325 (55%) 266 (45%) 7% 
2 2 900 (2019) 2 820 155 (55%) 127 (45%) 9% 
3 - 8 735 480 (55%) 393 (45%) 7% 

 



 

 

  
 

8/17 

Ett antagande är att det är en större andel trafik som åker in mot Kristianstad på morgonen än 
det är som åker mot Norra Åsum, och tvärtom på eftermiddagen. Dessa samband, med 
trafikflöden från tabell 1, presenteras i figur 6.  
 

 

Figur 6. Timtrafikflöden (ÅDT) enligt presenterade antaganden, med flödesfördelning 55%/45%. 

Som en känslighetsanalys has även sambandet 70/30 använts, då Kristianstad ansågs vara en 
stor målpunkt, där färre större målpunkter fanns i söder. Detta antagande används vidare i 
analysen. 

Tabell 2. Trafikflöden nuläge med 70/30 flödesfördelning 

# ÅDT (ÅR) 
[f/d] 

ÅDT (=2019) 
[f/d] 

TIMTRAFIK 1 
[f/t] 

TIMTRAFIK 2 
[f/t] 

TUNG TRAFIK 
[%] 

1 5 600 (2014) 5 915 414 (70%) 177 (30%) 7% 
2 2 900 (2019) 2 825 198 (70%) 85 (30%) 9% 
3 - 8 740 612 (70%) 262 (30%) 7% 

 

 

Figur 7. Timtrafikflöden (ÅDT) enligt principen 70%/30% flödesfördelning. 
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3. FRAMTIDA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Basprognos 2040 
För att räkna upp timtrafikflödena från det nulägesscenario som är beskrivet i figur 6 till ett 
framtidsscenario 2040 används Trafikverkets basprognos 2040. Persontransportarbetet i Sverige 
beräknas öka årligen med 1,1% under perioden 2017–2040, vilket motsvarar en total ökning på 
28% över tidsperioden. Dessa procentsatser ligger till grund för uppräkning av de tidigare 
trafikflödena. De uppräknade trafikflödena presenteras i tabell 3.  
 

Tabell 3. Trafikflöden prognostiserad framtid 

# ÅDT (=2019) 
[f/d] 

ÅDT (=2040) 
[f/d] 

KVOT  
ÅDT/TIMME 

TIMTRAFIK 1 
[f/t] 

TIMTRAFIK 2 
[f/t] 

TUNG 
TRAFIK [%] 

1 5 915 7 445 0,1 521 (70%) 223 (30%) 7% 
2 2 825 3 550 0,1 249 (70%) 107 (30%) 9% 
3 8 740 10 995 0,1 770 (70%) 330 (30%) 7% 

 

3.2 Detaljplan Norra Åsum 

3.2.1 Underlag  
I det reviderade bebyggelseförslaget till detaljplan för del av Åsumtorp 54:36 och Åsumtorp 
54:37, samt del av Norra Åsum 1:13 m.fl. i Norra Åsum, Kristianstad återfinns två olika förslag 
för exploatering. I det första presenteras ett förslag där ca 30 procent av detaljplanens 
kvartersmark är exploaterad, jämfört med den tillåtna exploateringsgraden på 40 % sett till hela 
kvartersmarken. I detta exempel får 18 flerbostadslägenheter  plats i norr, och 20 större 
stadsradhuslägenheter i söder, det vill säga totalt 38 lägenheter utifrån en schablonmässig 
uträkning, eller totalt 46 lägenheter om det i stället utgår från illustrerad BTA. Det andra 
bebyggelseförslaget använder sig av en maximalt utnyttjad byggrätt, med en exploatering av 
40% av detaljplanens kvartersmark. I det här fallet genereras 26 flerbostadslägenheter, och 20–
36 stadsradhuslägenheter beroende på beräkningsmetod. Därmed genereras totalt mellan 46–62 
lägenheter inom planområdet med en maximal exploatering i linje med detaljplanen. I 
detaljplanen finns det även utrymme för att i den norra delen exploatera för vård- och 
centrumändamål, men max på halva BTA. Ett sådant förslag resulterar i 13 flerbostadslägenheter 
och 2100 BTA för verksamheter för området i norr, och 36 stadsradhuslägenheter i söder, med en 
exploatering på 40% av kvartersmarken.   

3.2.2 Trafikalstring 
Trafikalstringsverktyget utvecklat av Trafikverket gör generellt sett ett bra jobb med samband 
relaterat till bostäder, i jämförelse med exempelvis industrier och verksamheter där en större 
osäkerhet råder. Då detaljplanen i största grad är relaterad till bostadshus används därför 
trafikalstringsverktyget för att beräkna den nya trafikalstringen från detaljplanen. I kapitel 3.1 
presenterades tre olika bebyggelseförslag, där utredningen använder sig av det högst 
exploaterade alternativet med enbart bostäder för analysen. Indata till trafikalstringsverktyget blir 
att i alternativet finns det 26 lägenheter och 36 radhus, vilket är lokaliserade i Helsingborgs 
kommun, i en mindre tätort i kommunen.  
 
 
 
Detta resulterar i 136 nya boende, vilket uppskattas till 215 fordon/dygn (ÅDT) av 
trafikalstringsverktyget. Resultaten från trafikalstringsverktyget inkluderar endast personresor. 
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Utöver personresor sker dock även en mängd nyttotransporter, till exempel leveranser, service 
och gods. Trafikalstringsverktyget tillhandahåller en schablonmässig uppskattning av dessa 
nyttotransporter, vilket leder till en fordonstrafik per dygn inklusive nyttotrafik på ca 253 
fordon/dygn (ÅDT). Med samma antagande mellan timtrafik och dygnstrafik som tidigare (10% av 
ÅDT), fås en timtrafik på ca 26 fordon/timme från detaljplanen. För enkelhetens skull avrundas 
denna trafikalstring till 30 fordon/timme (300 fordon/dygn).  
 
I alternativet där 13 bostäder försvinner, och vård- och centrumändamål byggs i stället, leder 
detta till en ÅDT på ca 375 fordon/dygn, och ca 417 fordon/dygn med ett schablonmässigt påslag 
av nyttotrafik i linje med trafikalstringsverktyget. Av dessa 417 fordon/dygn är 216 fordon/dygn 
relaterade till boende, och 201 fordon/dygn för verksamheten. Det är troligt att de med målpunkt 
i en verksamhet gör dessa resor med större spridning över dygnet än för bostäder, men för 
enkelhetens skull avrundas trafikflödena till 42 fordon/timme (420 fordon/dygn). Dessa siffror 
kommer användas som en känslighetsanalys senare i rapporten, alltså kommer 30 fordon/timme 
presenteras tills dess. 
 

3.2.3 Trafikflöden, framtidsscenario med detaljplan 
Med de prognostiserade trafikflödena, i kombination med trafikalstring från detaljplan, kan  
prognostiserade trafikflöden för ett framtidsscenario med detaljplan tas fram. Av de 30 
fordon/timme som alstras från detaljplanen i maxtimmen förväntas 25 fordonsrörelser lämna 
detaljplansområdet, där 20 fordonsrörelser går norrut på Åsumvägen medan 5 fordonsrörelser går 
söderut på Åsumvägen. 5 fordonsrörelser förväntas ankomma från Kristianstad, mot 
detaljplaneområdet. Dygnstrafikflödena ökar samtidigt, med 50 fordonsrörelser i punkt ett, 300 
fordonsrörelser i punkt två och 250 fordonsrörelser i punkt tre. 

Tabell 4. Trafikflöden prognostiserad framtid med etablering 

# ÅDT (=2019) 
[f/d] 

ÅDT (=2040) 
[f/d] 

KVOT  
ÅDT/TIMME 

TIMTRAFIK 1 
[f/t] 

TIMTRAFIK 2 
[f/t] 

TUNG 
TRAFIK [%] 

1 5 915 7 495 0,1 521 (70%) 228 (30%) 7% 
2 2 825 3 850 0,1 274 (70%) 112 (30%) 9% 
3 8 740 11 245 0,1 790 (70%) 335 (30%) 7% 
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4. MODELLKÖRNINGAR FÖR BILTRAFIK 

4.1 Nulägesalternativ 
Med en 70/30 flödesfördelning av dygnsflödet, med antagna svängandelar som i figur 5, fås 
trafikflöden enligt figur 8 för nuläget med förmiddagstrafik respektive eftermiddagstrafik.  

 
Figur 8. Trafikflöden för nuläget i korsningspunkt Åsumvägen/Norra Artillerivägen 

I tabell 5 presenteras resultatet från Capcalanalysen med tidigare beskrivna förutsättningar. För 
förmiddagstrafiken återfinns en beläggningsgrad på 38% för anslutningen Norra Artillerivägen, 
och för Åsumvägen 14% norrifrån respektive 23% söderifrån. För eftermiddagstrafiken är 
anslutningen norrifrån tyngre belastad, med 34% beläggning. Försening på grund av väjningsplikt 
återfinns för Norra Artillerivägen, med 7 respektive 5 sekunder, vilket i sammanhanget kan anses 
vara lågt. I nuläget råder alltså i både maxtimme förmiddag och eftermiddag god framkomlighet, 
och inga problem relaterad till beläggningsgrad eller förseningar har identifierats i 
Capcalanalysen. 

Tabell 5. Resultat från Capcalanalys för nuläge. 

Förmiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 38% 7s 6s 11s 
Åsumvägen Norrifrån 14% 0s 1s 1s 
Åsumvägen Söderifrån 23% 0s 0s 0s 

Eftermiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 17% 5s 6s 9s 
Åsumvägen Norrifrån 34% 0s 2s 2s 
Åsumvägen Söderifrån 11% 0s 0s 0s 
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4.2 Framtidsscenario utan detaljplan 
Med trafikflöden från Trafikverkets basprognos 2040 och presenterade förutsättningar kring 
flödesfördelningar och svängandelar togs trafikflöden för ett framtidsscenario 2040 utan den givna 
detaljplanen fram, se figur 9. 

 
Figur 9. Trafikflöden för framtid utan DP i korsningspunkt Åsumvägen/Norra Artillerivägen. 

 

I tabell 6 presenteras resultatet från Capcalanalysen för ett framtidsscenario utan detaljplan. Här 
återfinns en beläggningsgrad på maximalt 56% i förmiddagstrafiken, på Norra Artillerivägen. För 
eftermiddagstrafiken är det i stället Åsumvägen norrifrån som har högst beläggningsgrad, med 
41%. Försening på grund av konflikt är relaterad till Norra Artillerivägen, och väjningsplikten där. 
13 sekunder är visserligen högre än i nuläget, med det dubbla, men är i sammanhanget rätt lågt. 
Inga infrastrukturförändringar bedöms behövas för att säkerställa trafikflödena i ett 
framtidsscenario för Norra Åsum utan planerad detaljplan. 

Tabell 6. Resultat från Capcalanalys för framtid utan DP. 

Förmiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 56% 13s 6s 20s 
Åsumvägen Norrifrån 18% 0s 1s 1s 
Åsumvägen Söderifrån 30% 0s 1s 1s 

Eftermiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 25% 8s 6s 12s 
Åsumvägen Norrifrån 41% 0s 2s 2s 
Åsumvägen Söderifrån 14% 0s 0s 0s 
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4.3 Framtidsscenario med detaljplan 
Med i grunden samma trafikefterfrågan som i kapitel 4.2 upprättas ett framtidsscenario med 
detaljplanen. Utöver basprognosen 2040 tillkommer trafikalstringen från den föreslagna 
detaljplanen, med ca 30 fordonsrörelser/timme i maxtimme. För förmiddagstrafiken är dessa 
fordonsrörelser uppdelade så att 20 åker från Norra Artillerivägen till Åsumvägen norrifrån, 5 
enheter åker mot Åsumvägen söderifrån och resterande 5 fordonsrörelser kommer från 
Åsumvägen norrifrån och åker mot Norra Artillerivägen. För eftermiddagstrafiken är det omvänt, 
så att 5 enheter åker från Norra Artillerivägen mot Åsumvägen norrifrån, 5 enheter kommer från 
Åsumvägen söderifrån och ska mot Norra Artillerivägen, och slutligen 20 enheter kommer från 
Åsumvägen norrifrån och ska mot Norra Artillerivägen.  

 
Figur 10. Trafikflöden för framtid med DP i korsningspunkt Åsumvägen/Norra Artillerivägen. 

 

I tabell 7 presenteras resultatet från Capcalanalysen för ett framtidsscenario med trafikalstring 
från detaljplanen.  

Tabell 7. Resultat från Capcalanalys för framtid med DP. 

Förmiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 60% 16s 6s 20s 
Åsumvägen Norrifrån 18% 0s 1s 1s 
Åsumvägen Söderifrån 30% 0s 0s 0s 

Eftermiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 27% 8s 6s 12s 
Åsumvägen Norrifrån 42% 0s 2s 2s 
Åsumvägen Söderifrån 15% 0s 1s 1s 
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Beläggningsgraden är i sammanhanget högre för en etablering av bostäder enligt detaljplanen, 
med en ökning på 6 procentenheter. Med denna beläggningsgrad skapas en medelkö på Norra 
Artillerivägen under förmiddagen om ca 1 fordon (medelkö 7,5 meter), med en maxkö på 3 
fordon (maxkö 22,5 meter) i 90:e percentilen. Den sammanhängande bedömningen är att 
korsningspunkten klarar av både en trafikökning enligt Trafikverkets basprognos, i kombination 
med trafikalstringen från en etablering enligt föreslagen detaljplan.  

5. SLUTSATS GENOM VGU 

I Trafikverkets regler för vägar och gators utformning (VGU) presenteras bland annat olika 
trafiktekniska standarder, vilket är relaterat till en vägs fysiska utformning och för trafikreglering. 
I detta kapitel diskuteras trafikanalysen utifrån de krav och råd som ställs på det statliga 
vägnätet. Det som är intressant är huruvida köer förväntas byggas ut på det statliga vägnätet, 
det vill säga Åsumvägen söderifrån, där det statliga vägnätet börjar efter korsningspunkten.  
 
Vid nybyggnad av en väg bör servicenivån uttryckt som belastningsgrad under dimensionerad 
timme (DH-Dim) i alla delar av väganläggningen uppfylla en viss belastningsgrad. För korsningar 
av typ A, B och C, där denna korsning kategoriseras som enligt Trafikverkets standarder, bör 
belastningsgraden vara mindre eller lika med 60%. Under maxtimtrafik (DH-Max) bör 
belastningsgraden i stället inte överstiga 1,0. Dimensionerad maxtimme bör motsvara den 200:e 
mest trafikerade timmen under året, och DH-Max bör motsvara den 30:e mest belastade timmen 
under året. Om underlag saknas kan DH-Dim och DH-Max överslagsmässigt för statliga vägar och 
tätortsgenomfarter antas uppgå till 9,5% respektive 12,5% av ÅDT. Maxtimmestrafiken har i det 
här fallet antagits vara 10%, där ytterligare analyser genomförts med Capcal med respektive 9,5 
och 12,5% av ÅDT. Som en känslighetsanalys har även trafikflöden för centrumnära 
verksamheter använts i analysen, där i stället för ett timtrafikflöde på 30 fordon/timme har 42 
fordon/timme använts från detaljplanen. 
 
 

 
Figur 11. Trafikflöden med 9,5% av ÅDT, samt centrumnära verksamhet. 
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För dimensionerad timme ses en beläggningsgrad under 60% med centrumnära verksamhet i 
detaljplaneområdet, och ett framtidsscenario. En medelkö på 1 fordon observeras under 
förmiddagen, med en maxkö i 90:e percentilen på ca 2 fordon på Norra Artillerivägen. För 
eftermiddagen ses en medelkö på inga eller ett fordon både i medel och maxkö.  

Tabell 8. Resultat från Capcalanalys med 9,5% av ÅDT. 

Förmiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 58% 13s 6s 17s 
Åsumvägen Norrifrån 17% 0s 1s 1s 
Åsumvägen Söderifrån 28% 0s 0s 0s 

Eftermiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 25% 8s 6s 12s 
Åsumvägen Norrifrån 41% 0s 2s 2s 
Åsumvägen Söderifrån 14% 0s 1s 1s 

 
I figur 12 presenteras trafikflöden enligt dimensionerad maxtimme för förmiddag och eftermiddag.  
 

 
Figur 12. Trafikflöden med 12,5% av ÅDT, samt centrumnära verksamhet. 

 
Tabell 9 presenterar resultatet från Capcalanalysen. Här ses en beläggningsgrad på 98% för Norra 
Artillerivägen på förmiddagen, vilket är under 1,0 i belastningsgrad, dvs vad som krävs enligt 
VGU. En försening vid väjningsplikt ses på drygt 2 minuter för Norra Artillerivägen. Medelkön för 
förmiddagen och Norra Artillerivägen är 16 fordon, och maxkön 24 fordon. För eftermiddagen är 
belastningen mer jämnt fördelad, med fokus på de vägar som är kommunalt ägda. För Norra 
Artillerivägen är medelkön 1 fordon, medan maxkön är 2 fordon för 90:e percentilen. 
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Tabell 9. Resultat från Capcalanalys med 12,5% av ÅDT. 

Förmiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 98% 124s 6s 128s 
Åsumvägen Norrifrån 23% 0s 1s 1s 
Åsumvägen Söderifrån 38% 0s 1s 1s 

Eftermiddag 
Vägparti Beläggningsgrad  Konfliktförsening  Utformn. försening  Tot. försening 
Norra Artillerivägen 44% 16s 6s 20s 
Åsumvägen Norrifrån 53% 0s 2s 2s 
Åsumvägen Söderifrån 20% 1s 1s 2s 

 
Slutsatsen är att den befintliga väganläggningen uppfyller de krav som ställs enligt VGU, och 
ingen trafikuppbyggnad sker på det statliga vägnätet, varken i norrgående eller södergående 
riktning, på Åsumvägen söderut. Då Trafikverket inte har något väghållaransvar över 
korsningspunkten utan det statliga vägnätet börjar längre söderut, behöver egentligen inte 
kraven för VGU gälla i korsningspunkten. Det är dock lämpligt att sådant är fallet oavsett, och att 
ingen uppbyggnadseffekt sker mot Trafikverkets väg vid ett genomförande av detaljplan, vilket ej 
är fallet enligt genomförda trafikanalyser. 
 
VGU presenterar även ett större antal råd som ska följas vid nybyggnad- och ombyggnation av 
väganläggningar. Här föreslås exempelvis olika åtgärder beroende på trafikflöden för primär- och 
sekundärväg i en korsningspunkt. För ett framtidsscenario återfinns ett trafikflöde på 10 995 f/d 
(om antagen 50% inkommande trafik, 5500 f/d) och 3550 f/d (antagen 50% inkommande trafik, 
1775 f/d). Med detaljplanen är detta 11 245 f/d (inkommande trafik 5622 f/d) samt 3850 f/d 
(inkommande trafik 1925 f/d). Med dessa trafikflöden hamnar denna korsningspunkt inom första 
rutan, att korsningstyp A/B kan godtas (blå markering). För framtidsflöden med en etablering 
hamnar korsningspunkten på gränsen mellan att korsningstyp A/B kan godtas, och att välja 
korningstyp C och/eller hastighetsdämpande åtgärder, samt ett behov av att kontrollera 
kapaciteten (röd markering). Utredningen, och de slutsatser som kan dras ifrån denna, tyder dock 
på att korsningstyp A/B är tillräckligt, trots råden. 

 
Figur 13. 3-vägskorsning på tvåfältsvägar och 60km/h. Källa: Trafikverket 



 

 

  
 

17/17 

Det går att notera att etableringen i sig inte har någon större påverkan på belastningsgraden i 
korsningspunkten, utan i sammanhanget har detaljplanen en reell påverkan på ca 4–6 
procentenheter. Om en ombyggnation krävs är det snarare ett framtidsproblem, med eller utan 
detaljplanen, som beskrivet ovan. Detta kan dock anses vara en kommunal angelägenhet, och är i 
största del relaterad till vilken grad de prognostiserade trafikflödena är troliga eller ej. Med högre 
flöden kan korsningen behöva att byggas om eller hastighetssäkras,  
ifall de råd som Trafikverket beskriver ska användas och trafikmängderna i basprognosen är 
rimlig. Detta är dock endast relaterat till trafiksäkerheten i korsningen, och fortsatt expandering i 
området. Utredningen ser inga indikationer på att det statliga vägnätet kommer påverkas av den 
föreslagna detaljplanen i Norra Åsum, och de ökade trafikflödena i korsningspunkten Norra 
Artillerivägen/Åsumvägen som detta medför.  
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