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Bakgrund 

En ny detaljplan för Furulund är under framtagande. Fastigheten utgör områdena norr om IKEA, väster om väg 23 och 

söder om Danska vägen. 

Den nya detaljplanen förväntas innehålla verksamhetsområden (industri, sällanköpshandel, etc.) men också 

bostadsområden och förskola. 

Alstringsberäkning med Trafikverkets alstringsverktyg 

I ett första steg har Trafikverkets alstringsberäkningsverktyg använts för beräkning av tillkommande trafik. 

Tabell 1: Exploatering i DP Furulund (enligt samrådsförslaget) angivet i BTA, antal enheter och förskolebarn. 

Typ av Exploatering Yta BTA [m2] 

Bostäder (norr om skolan)  

Flerbostadshus 20 000 

Villor 25 st 

Radhus 50 st 

Bostäder, option (söder om skolan)* 10 000 – 14 000 

Norra verksamhetsområdet 19 300 

Södra verksamhetsområdet 22 230 

Förskola 144 barn 

*Samma procentuella uppdelning på bostadstyp som för bostäder norr om skolan. 

 

Tabell 2: Framräknad alstring från tillkommande exploatering för DP Furulund med Trafikverkets alstringsverktyg. Anges som årsdygnstrafik (ÅDT) 

respektive trafik i maxtimme (12% av ÅDT). 

Etapp ÅDT f/h (12% av ÅDT) 

Bostäder (norr om skolan) 718 86 

Bostäder (söder om skolan) 

Option 

357 43 

Förskola 394 47 

Norra verksamhetsområdet 5329 639 

Södra verksamhetsområdet 6154 738 

 

Bedömningen är att verktyget genererar rimliga flöden för bostadsområdena och förskolan, medan flödena för 

verksamhetsområdena bir orimligt höga. 
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Kompletterande flödesmätning vid liknande verksamhetsområden 

Då flödena som genereras av Trafikverkets alstringsverktyg för verksamhetsområdena anses vara orimligt höga, har 

en alternativ metod bedömts som mer rimlig att använda. Denna bygger på verkliga flödesmätningar vid liknande 

områden på andra platser i Älmhult, där omräkning sedan görs för att passa exploateringen som den nya detaljplanen 

innebär. 

Platsbesök Stålgatan 

Det ena området som har mätts i Älmhult är verksamhetsområdet på Stålgatan. Detta område valdes delvis för att det 

är lätt att mäta, då all verksamhet ligger på en återvändsgata med enbart en in-/utfart. Fördelen med en sådan 

situation är att man inte får med genomfartstrafik i mätningen och att det dessutom är enkelt att överblicka alla in- och 

utkörningar till området. 

Området innehåller verksamheter i form av elfirma, tvätteri, industrikomponenter (inkl. kontor), belysningsaffär, 

elmekaniker, etc. Till största del är detta verksamheter som inte regelmässigt får tillresande kunder, vilket gör flödena 

lite lägre i förhållande till storlek. 

 

 

Figur 1: Översikt Stålgatan (kryss där mätningen utfördes). 
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Tabell 3: Trafikflöden från trafikräkningen vid Stålgatan. 

Tid In Ut Summa 

15.00-15.15 4 4 8 

15.15-15.30 1 4 5 

15.30-15.45 3 11 14 

15.45-16.00 2 11 13 

16.00-16.15 7 75 82 

16.15-16.30 2 25 27 

16.30-16.45 3 11 14 

16.45-17.00 1 5 6 

17.00-17.15 1 11 12 

17.15-17.30 0 4 4 

Summa  23 161 185 

 

Platsbesök Brogatan 

Det andra området där en trafikräkning har genomförts i Älmhult är verksamhetsområdet vid Brogatan. Detta område 

valdes delvis för att det består av mer kundorienterade verksamheter, bland annat en bilaffär, vilket också kan bli 

aktuellt i Furulund. Detta område ligger också vid en återvändsgata, dock med en möjlighet att passera in/ut via två 

olika vägar (en huvudsaklig väg och en så kallad ”smitväg”). I siffrorna nedan har genomfartstrafiken räknats bort och 

de motsvarar därför endast de flöden som genereras av verksamheterna. 

Verksamheterna i detta område består av bilhandel, elfirma, gym, veterinär, pizzeria, färgbutik, etc. Till skillnad från 

Stålgatan är detta verksamheter som i större utsträckning lockar kunder, varför flödena i förhållande till storlek är 

större här. 

 

Figur 2: Översikt Brogatan (kryss där mätningen utfördes). 
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Tabell 4: Trafikflöden från trafikräkningen vid Brogatan. 

  Atteviks Brogatan, östra Brogatan, södra   

Tid IN UT IN UT IN UT Summa 

15.00-15.15 3 2 2 4 2 1 14 

15.15-15.30 2 3 4 2 1 4 16 

15.30-15.45 2 2 1 2 2  9 

15.45-16.00 3 3 2 6 1 3 18 

16.00-16.15 4 6 3 5 1 3 22 

16.15-16.30 7 9 3 5 2 3 29 

16.30-16.45 4 8  1 2 4 19 

16.45-17.00 3 6 1 1 1 1 13 

17.00-17.15 1 4 4 1 1 1 12 

17.15-17.30 1 1 2 1 5 3 13 

Summa 29 42 22 28 18 23 165 
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Alstringsberäkning för Furulund 

Utifrån platsbesöken bedöms flödena för Brogatan vara mest rättvisande, eftersom även verksamheter med 

regelbundna kundbesök är att förvänta i Furulund. 

Metoden som använts innebär att de högsta värdena från Brogatan används, med ett tillägg på 10 procent som en 

osäkerhetsfaktor. Timflödena har räknats ut genom att identifiera de två sammanhängande 15-minutersperioderna 

som ger högst värde, vilket sedan räknas upp till ett timflöde. 

För att applicera dessa siffror på verksamhetsområdena i Furulund har antal fordon per BYA (bebyggd yta) beräknats. 

  

Tabell 5: Antal fordon per timme för olika verksamhetsområden. Beräknat med kvot BYA/antal fordon från trafikräkningen för Brogatan. 

Område BYA Fordon/h 

Atteviks/Brogatan 6 681 157 

Norra verksamhetsområdet 10 262 172 

Södra verksamhetsområdet 16 718 281 

 

För att få räkna ut ÅDT har trafikmätningar på Hallandsvägen söder om IKEA analyserats. Denna mätpunkt ansågs 

lämplig då den bör indikera hur flödet varierar i det specifika området, men också för att det fanns tillförlitliga mätdata 

att tillgå från mätpunkten. Med hjälp av dessa mätningar, på timnivå över flera dygn, kan man beräkna hur maxtimmen 

förhåller sig till dygns- respektive ÅDT-nivå. Maxtimmen i detta fall utgör ca 16% av ÅDT. 

 

Tabell 6: Maxtimme samt ÅDT för Hallandsvägen, Norra verksamhetsområdet samt Södra verksamhetsområdet. 

Område Maxtimme (f/h) ÅDT 

Hallandsvägen 875 5 390 

Norra verksamhetsområdet 172 1 062 

Södra verksamhetsområdet 281 1 730 
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Kapacitetsanalys Danska vägen – väg 23 

För att undersöka framkomligheten i korsningen mellan Danska vägen och väg 23 har en CapCal-analys genomförts.  

De trafikflöden som används för analysen bygger på tillgängliga trafikmätningar, uppräknat till att motsvara trafikflöden 

år 2040. Årlig trafikökning antas vara 1,22%, enligt Sampers 2020-06-15 (Trafikverkets nationella trafikprognosmodell) 

för Kronobergs län. Den alstrade trafiken från detaljplan Furulund har sedan adderats till den framräknade 

trafikmängden 2040. 

Svängandelar har antagits utifrån matchning av de uppmätta dygnsflödena på respektive anslutande väg till 

korsningen samt utifrån en rimlighetsbedömning. För dagens trafik antas att nästan all trafik som kör in på Danska 

vägen kommer från väg 23 norrifrån. Detta med anledning av att det saknas målpunkter på Danska vägen i detta 

område. Istället leder Danska vägen i princip enbart in till centrala Älmhult. För trafik söderifrån på väg 23 är det då 

istället närmare att svänga av väg 23 redan längre söderut vid trafikplatsen vid väg 120. Däremot när det gäller den 

alstrade trafiken till Furulund antas en mer jämn fördelning mellan väg 23 norr- och söderifrån. Detta gör sammantaget 

att en liten större tiotal andel antas komma från väg 23 norrifrån än söderifrån när man summerar både dagens trafik 

(uppräknad till 2040) och den alstrade trafiken för Furulund. 

 

Tabell 7: OD-matris för korsningen Danska vägen – väg 23 för trafiknivå år 2040 inkl. alstrad trafik för detaljplan Furulund [f/h]. 

Från/till Väg 23 N Väg 23 S Danska vägen Summa 

Väg 23 N 0 418 179 598 

 Väg 23 S 358 0 63 421 

Danskavägen 224 96 0 320 

Summa 582 514 242 
 

 

Den aktuella korsningstypen, med accelerationsfält för vänstersväng från Danska vägen mot väg 23 norrut, finns inte 

tillgänglig i CapCal, Därför sätts trafiken som färdas norrut på väg 23 till 0 f/h vid framräkning av resultatet för Danska 

vägen. 

Med dessa förutsättningar erhålls kapacitet, belastningsgrad samt kölängd för korsningen enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 8: Resultat från CapCal analysen av korsningen Danska vägen – väg 23. 

Tillfart Kapacitet (f/t) Belastnings grad Kölängd (antal fordon) Medel 90-percentil 

Väg 23 N 1 818 0.33 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Danska vägen 515 0.62 0.9 2.2 
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Vid sidan av CapCal-körningen görs en bedömning av huruvida kapacitetsbrist kan uppkomma där den 

vänstersvängande trafiken från Danska vägen ska väva ihop med trafiken på väg 23, norr om korsningen. Det totala 

flödet norrut är 358 + 224 fordon per timme, vilket ligger långt ifrån kapacitetsgränsen för vad ett körfält klarar (ca 

1600 – 1800 f/h). Således är det inga problem att hantera den aktuella sammanvävningen. 

Slutsatsen av genomförd kapacitetsanalys är att det befintliga vägsystemet klarar att hantera den alstrade trafiken i 

kombination med allmänt ökad trafik år 2040. Den högsta belastningsgraden på 0,62 som föreligger i korsningen på 

Danska vägen anses innebära fullgod kapacitet. 

 

 


