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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Kommunen arbetar med framtagandet av en ny detaljplan samt 

miljökonsekvensbeskrivning av planen. Detaljplanens syfte är att skapa 

möjlighet för etablering av handel, logistik och andra verksamheter i området. 

Planområdet ligger i östra Katrineholm intill väg 52/55/56 (förbifart 

Katrineholm) samt i anslutning till befintligt handels- och logistikområde.   

1.2 SYFTE 

Trafikanalysen syftar till att utreda hur trafikflödet på vägarna runt de nya 

byggnaderna kommer att bli till följd av den ökade handeln och industrin. 

Trafikanalysen syftar till att:  

 Uppskatta den ökade person- och godstrafik utifrån plankartans 

utformning 

 Utreda vilka vägar persontrafiken och godstrafiken väljer för att 

ta sig in och ut från området 

 Ge förslag på bästa möjliga utformning av området från ett 

trafikperspektiv 

 

Figur 1. Preliminär plankarta för Finntorp-Lövåsen området 

1.3 METOD 

För att utreda trafiksituationen i området har en mikrosimulering i Vissim 

genomförts. Indata till modellen kommer från trafikräkningar samt 

trafikalstringsberäkningar för den nya exploateringen.  
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1.4 AVGRÄNSNING 

Analysen är avgränsad till det området som kan ses i figuren nedan. En 

nulägesmodell har byggts upp enligt dagens utformning och dagens trafik 

och kalibrerats mot dagens trafiksituation.  

  

Figur 2. Analysområdet 

1.5 MIKROSIMULERING 

Mikrosimulering är ett verktyg som kan användas för att modellera ett 

trafiksystem som representerar dagens trafiksituation eller en framtida 

trafiksituation. I mikrosimulering är detaljnivån hög och analysen sker på 

individnivå vilket medför att varje fordon, cykel och fotgängare kan simuleras. 

Varje individ i modellen har ett individuellt beteende, vissa åker/går snabbare 

medan andra tar sig fram långsammare. Den höga detaljeringsgraden och 

de individuella beteendena gör att modellen kan representera verkligheten 

på ett realistiskt sätt och kan därmed användas för flera typer av analyser. 

Med mikrosimulering kan en trafiklösning testas i modellen innan den 

implementeras i verkligheten. Modellen kan användas för att analysera en 

utformning, mäta hur mycket mer trafik en korsning klarar av, analysera 

fotgängarnas framkomlighet, mäta restidsfördröjning, analysera effekten av 

olika åtgärder, hitta bra trafiklösningar och mycket mer.  

En mikrosimulering görs oftast för den mest belastade timmen på ett dygn. 

Detta för att se att hur det simulerade området klarar av den höga 

trafikbelastning som råder under denna timme. Hur trafiksituationen ser ut 

under en maxtimme kan dock skilja sig åt mellan olika dagar i en vecka och 

mellan olika veckor. Som indata till modellen används därför en timme som 

kan anses vara representativ för det område som analyseras. För att ta 

hänsyn till att trafiksituationen varierar mellan olika dagar och att 

mikrosimuleringsmodellen är stokastisk körs flera så kallade slumpfrön. Med 

olika slumpfrön får de stokastiska funktionerna i programmet olika 

startvärden vilket gör att trafiken anländer i modellen med en stokastisk 

variation. Som standard används 10 olika slumpfrön, det vill säga 10 olika 

dagar simuleras och resultaten sammanställs utifrån dessa tio dagar. 
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Olika typer av resultat kan tas ut från en simuleringsmodell, till exempel 

kölängder, restider, fördröjning och restidsförluster. Hur väl resultaten 

representerar verkligheten beror till stor del på hur väl indata till modellen 

representerar verkligheten. Om det finns stora osäkerheter i indata så 

kommer det även finnas osäkerheter i resultaten. De resultat som modellen 

genererar ska därför ses som en indikation på hur trafiksituationen kan 

komma att se ut och ska inte ses som en exakt sanning.      

Mikrosimulering kan användas för att analysera en trafiklösning sett utifrån 

trafikflödena och utformning i form av körfält, hastigheter etc. Modellen kan 

dock inte användas för att avgöra vilka svängradier som behövs, om den 

tänka lösningen ryms inom en detaljplan och så vidare. För detta krävs 

vidare arbete med trafikutredningen och avstämningar mot VGU1.      

  

                                                   
1 Trafikverkets publikation Krav för Vägars och gators utformning.  
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2 TRAFIKFLÖDEN 

2.1 DAGENS TRAFIKFLÖDEN 

Trafikräkningar för området genomfördes under våren 2017 i de 

korsningspunkter som kan ses i figuren nedan. I dessa korsningspunkter 

finns alla svängandelar registrerade. Utöver dessa trafikräkningar finns det 

dessutom ett antal äldre trafikräkningar på bland annat Videvägen och 

Stockholmsvägen som också har använts för att kartlägga dagens 

trafikflöden på gatorna.  

 

Figur 3. Trafikmätningspunkter och årtal 

2.2 FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN 

Då området exploateras kommer trafiken till och från området att öka. Den 

trafikalstring som området kan tänkas generera har beräknats fram med 

hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. I beräkningarna har det antagits 

att trafiken inom området endast kommer öka med den framräknade 

trafikalstringen, och att det inte kommer ske någon generell trafikökning på 

de kommunala vägarna förutom på väg 52 och väg 57.  

Vid trafikalstringsberäkningarna har området delats in i ett antal 

prognoszoner (se figuren nedan). För respektive prognoszon har den mängd 

biltrafik som området kommer generera beräknats fram baserat på uppgifter 

om antal kvadratmeter verksamhet som kommer finnas inom respektive 

prognoszon.   

En avstämning har även gjorts mot dagens trafikalstring till dagens 

handelsområde. Trafikverkets trafikalstringsverktyg för denna typ av område 

har ungefär samma alstringstal som för dagens handelsområde. 

Trafikverkets alstringstal utgår ifrån att exploateringen i området är ny och 

därmed kommer alstra helt ny trafik till området. För detta område finns det 

redan handel etablerad vilket gör att det inte bara kommer alstras ny trafik till 

området. En stor andel av den trafik som kommer alstras till det nya området 

är sådan trafik som idag redan finns i området. Trafikalstringen som 

beräknats fram för området behöver därför räknas ner med cirka 30-50%.  
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Figur 4 visar den tillkommande verksamheten i området. Hus A-D är av 

typen sällanköpshandel med 25% maximal byggnadsarea av 

fastighetsarean. Hus E är ett logistikcentrum med stor yta och låg 

trafikalstring. Verksamheten beräknas alstra cirka 20 fordon per dag.  

 

Figur 4. Området har delats in i ett antal prognoszoner.  

Tabell 1 visar resultaten av trafikalstringsberäkningen. Dagens handel 

(Biltema, Matpiraten och Mia) har en yta av 10 600 BTA. Handelsområdena 

alstrar cirka 5 600 resor per dag enligt trafikräkningarna. Den totala arean för 

den tillkommande handeln är 32 200 BTA. Om denna handel byggs i ett helt 

nytt område skulle området förväntas alstra cirka 17 000 resor per dag. För 

området Finntorp-Lövåsen är denna siffra dock för hög i och med att 

exploateringen ligger i direkt anslutning till ett befintligt handelsområde. 

Trafikalstringen för det nya området har därför halverats i grundanalysen och 

därefter har det gjorts en känslighetsanalys med 30% reducering i 

trafikalstring. Med en halvering beräknas det nya området alstra cirka 8 500 

resor per dygn vilket motsvarar cirka 500 resor under maxtimmen.  

Tabell 1. Trafikalstring med Trafikverkets alstringstal 

 
BTA 

Antal bilresor/ 

dygn nytt område 

Antal bilresor/ timme 

nytt område 

Biltema, Matpiraten, Mio 10 600 5 650 340 

Hus A 5 750 3 050 180 

Hus B 7 000 3 705 220 

Hus C 9 000 4 765 285 

Hus D 10 500 5 575 330 
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3 DAGENS TRAFIKSITUATION 

Idag är trafiksituationen i området bra under den mest belastade timmen. En 

av de mest kritiska korsningspunkterna är vid den första infarten till 

handelsområdet på Uppsalavägen (infarten till Elgiganten). I korsningen är 

det också begränsad sikt för trafiken från Matpiraten.  

Lite köbildning kan också uppstå kring cirkulationsplatsen på 

Stockholmsvägen. Köbildningen är dock på en acceptabel nivå.  

För att se om modellen genererar köer på rätt platser i modellen har den 

relativa fördröjningen på de olika väglänkarna analyserats. Modellen är 

uppbyggd med flera väglänkar. En länk kan representera en vägsträcka 

mellan två korsningar eller en sträcka kortare än så. Om det till exempel 

mellan två korsningar går från två körfält till tre körfält så kommer sträckan 

representeras av två länkar, en länk där det är två körfält och en länk där det 

är tre körfält.  

Om den relativa fördröjningen är 0 % så innebär detta att fordonen kan resa i 

sin önskade hastighet, det vill säga föraren upplever ingen fördröjning eller 

köproblem. Om den relativa fördröjningen är 50 % så innebär detta att halva 

restiden på länken utgörs av fördröjning. Den relative fördröjningen beräknas 

på följande sätt: 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
 

Exempel: 

Avståndet mellan två korsningar är 200 meter och hastigheten på 

sträckan är 50 km/h. Då det inte är några köer tar det ca 15 

sekunder att köra denna sträcka. Om det är 50 % fördröjning på 

denna sträcka, det vill säga markerat som orange, kommer det 

istället för 15 sekunder att ta 30 sekunder att köra sträckan, Det vill 

säga dubbelt så lång tid. Om det är 90 % fördröjning, markerat i rött 

kommer det ta 150 sekunder istället för 15 sekunder att köra 

sträckan. Det vill säga 10 gånger längre tid. 
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Figur 5. Fördröjning i nuläget under maxtimmen. 

 

Relativ fördröjning 
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4 FRAMTIDA TRAFIKSITUATION 

Med den nya exploateringen i området tillkommer det även nya vägar. Två 

vägar in till området från Uppsalavägen behövs för att kunna hantera de 

framtida trafikflödena. Det tillkommer även en väg mellan dagens befintliga 

handelsområde och det framtida handelsområdet. 

 

Figur 6. Framtida vägnät. De gråa ytorna representerar den nya exploateringen. 

Trafik till och från området använder framförallt cirkulationsplatsen vid 

Stockholmsvägen och infarten vid Biltema för att ta sig till och från dagens 

handelsområde. När området utvecklas med mer handel kommer dessa 

infarter vara två viktiga vägar in och ut till både det befintliga och det nya 

handelsområdet. För trafik som ska till det nya handelsområdet kommer 

Videvägen bli en möjlig väg in och ut från området då det nya 

handelsområdet ligger längre söderut på Uppsalavägen. Besökare som 

kommer från Katrineholm kan lätt ta sig in till det nya området via Videvägen. 

Den nya trafiken som alstras till och från det nya området kan därmed 

fördela ut sig på flera olika rutter.  

4.1 SIMULERINGSRESULTAT 

Med hjälp av simuleringsmodellen har den framtida trafiksituationen i 

området analyserats. En modell har byggts upp enligt Figur 6. Modellen 

inkluderar två nya vägar in till det nya handelsområdet samt en väg som 

kopplar samman det befintliga handelsområdet med det nya 

handelsområdet. I simuleringen är det antaget att det nya området alstrar 

500 fordon under maxtimmen. Simuleringen är gjord med dynamiska ruttval 

vilket innebär att modellen beräknar vilken rutt de olika fordonen ska 

använda utifrån en given matris. Trafiken fördelar ut sig på de olika rutterna 

utifrån restid. Figur 7 visar de framtida trafikflödena på de olika vägarna i 

området.  
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Figur 7. De framtida trafikflödena på de olika gatorna i området. 

Då trafiken till och från området ökar så kommer belastningen på 

cirkulationsplatsen vid Stockholmsvägen att öka. Om all ny trafik skulle 

använda cirkulationsplatsen för att ta sig till och från området så skulle denna 

bli överbelastad. Genom att fördela ut trafiken på Uppsalavägen, lokalvägen 

mellan handelsområdena och Videvägen kan trafiksystemet inom området 

hantera de framtida trafikvolymerna utan några åtgärder i 

korsningspunkterna längs med Uppsalavägen. De nya korsningarna som 

tillkommer till det nya området kan utformas vanliga tre- och 

fyrvägskorsningar.  

Den mest kritiska korsningspunkten är cirkulationsplatsen vid 

Stockholmsvägen. Flödet på Stockholmsvägen beräknas öka både på grund 

av det nya handelsområdet samt på grund av en allmän trafikökning. Det är 

framförallt trafikströmmen norrifrån som får mest fördröjning med de ökade 

trafikflödena i området.  

 

Figur 8. Relativ fördröjning med ökade trafikflöden. 

I Vissim kan kölängd mätas från en given startpunkt, till exempel från 

stopplinjen vid en korsning till slutet av kön. Ett fordon anses vara i kö om 

dess hastighet är lägre än 5 km/h. Fordonet befinner sig sedan i kö till dess 

att hastigheten är över 10 km/h eller då avståndet mellan två fordon 

överstiger 20 m. Detta innebär att fordon i modellen kan anses vara i kö 

både då de står helt stilla och då de rör sig sakta framåt. Hur en person 

upplever att det är kö kan variera mot definitionen av kö i modellen, till 

Relativ fördröjning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10251909 •     | 13   

exempel upplevs förmodligen en stillastående trafiksituation mer som kö än 

en trafiksituation där kön hela tiden rör sig framåt. Figur 9 och Figur 10 visar 

medel- och maxkölängd vid cirkulationsplatsen. Som resultaten visar så 

uppstår långa köer norrifrån under maxtimmen då trafiken i området ökar. 

Resultaten vid cirkulationsplatsen är dock något osäkra då ingen 

trafikräkning av cirkulationsplatsen har genomförts.  

 

Figur 9. Medel- och maxkö vid cirkulationsplatsen. 

 

Figur 10. Medel- och maxkö vid cirkulationsplatsen. 
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4.2 KÄNSLIGHETSANALYS 

Vid trafikalstringsberäkningarna har Trafikverkets alstringstal används. 

Dessa alstringstal är framtagna för helt nya områden där det inte finns någon 

verksamhet sedan tidigare. I och med att handeln som tillkommer i detta 

område ligger intill ett befintligt handelsområde så har trafikalstringen räknats 

ner med 50%. Detta innebär att det nya området beräknas alstra cirka 500 

fordon under maxtimmen.   

En känslighetsanalys har dock gjorts kring trafikflödena. I 

känslighetsanalysen är det antaget att det nya området alstrar cirka 700 

fordon under maxtimmen. Med högre trafikflöden ökar fördröjningen i 

nätverket (se Figur 11). I detta scenario ökar köerna kring 

cirkulationsplatsen. Det uppstår också en del köer på lokalvägen mellan de 

två handelsområdena. Detta beror på att det är mer trafik på Uppsalavägen 

som de måste väja för samt på grund av att det är fler fordon som använder 

sig av lokalvägen då det uppstår kapacitetsproblem vid cirkulationsplatsen. 

De köer som uppstår på Uppsalavägen för de som lämnar området via 

cirkulationsplatsen kan ibland sträcka sig förbi nästa fyrvägskorning vid det 

befintliga handelsområde vilket kan leda till svårigheter för trafiken som ska 

ta sig ut från handelsområdena att komma ut då korsningen blockeras av 

köande fordon.     

 

Figur 11. Fördröjning i nätverket med en högre trafikalstring.  
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5 GÅNG- OCH 
CYKELTILLGÄNGLIGHET 

Idag finns det ett gång- och cykelvägnät som sträcker sig till handelsområdet 

väster om Uppsalavägen samt förbi handelsområdet på den östra sidan av 

vägen längs med väg 56/57. Det finns dock ingen passage över 

Uppsalavägen förutom alldeles vid cirkulationsplatsen. Längre upp på 

Uppsalavägen vid Elgiganten finns det en busshållplats. Det finns dock ingen 

gång- eller cykelpassage här uppe där gång- och cykeltrafikanterna kan 

korsa vägen. Fotgängare och cyklister som vill korsa vägen gör det därmed 

på längs med hela vägen. I dagsläget finns det inte något gång- och cykelnät 

som sträcker sig till det nya handelsområdet.   

I framtiden förväntas trafikflödet på Uppsalavägen att öka. Med ett ökat flöde 

rekommenderas en utmarkerad gång- och cykelpassage längs med 

Uppsalavägen.  

För att minska biltrafiken mellan handelsområdena och för att kunna 

attrahera fler att gå eller cykla till området vore det bra med två anslutningar 

för gång och cykel till det nya området, en i norr och en i söder. Den norra 

anslutningen skulle kunna läggas längs med lokalvägen mellan det nya och 

gamla handelsområdet. Då cyklister och fotgängare oftast väljer den kortaste 

vägen är det viktigt att skapa en gen väg mellan de två handelsområdena.  

I söder behövs också en anslutning till det nya området så att gång- och 

cykeltrafikanter kan ansluta till området från Videvägen och söderifrån från 

Österleden.   

Figuren nedan visar dagens gång- och cykelnät tillsammans med en 

markering där det i framtiden behövs en ökad tillgänglighet för gång och 

cykel.  

 

Figur 12. Gång- och cykeltillgänglighet till området 
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