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Bakgrund 

Planförslaget har justerats en del efter samrådet jämfört med utredningen 2021-01-28 och Trafikverket önskar därför 

att bedömningen av kapacitet och belastning i korsningen Danska vägen/v 23 uppdateras. 

Alstringsberäkning med Trafikverkets alstringsverktyg 

I Tabell 1 redovisas tänkt exploatering i DP Furulund med uppdaterade siffror (2021-06-22). Det norra 

verksamhetsområdet utgår ur planen. Tabell 2 presenterar hur stora trafikmängder som tänkt exploatering alstrar. 

Nyttotrafiken utgör enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg 15% av den totala trafiken. 

Tabell 1: Exploatering i DP Furulund enligt underlag, antal enheter och förskolebarn. 

Typ av Exploatering Yta BTA [m2] 

Bostäder (norr om skolan ca 350st)  

Flerbostadshus 15 350* 

Villor 36 st (inkl. 2 befintliga) 

Radhus 131 st 

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

Norra verksamhetsområdet 19 300 

Södra verksamhetsområdet 22 230*** 

Förskola 144 barn 

* GBJ (3735 + 3056= 6796) Fagnes (4800) Norra (3750) 

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

*** Ny area kvartersmark 36 360 kvm, 40 % =14 544 kvm. BTA räknas fullt utbyggt i två plan. 

 

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) 798 (939 inkl. nyttotrafik) 96 (113) 

Bostäder (söder om skolan) 

Option 

357 43 

Förskola 394 47 
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Alstringsberäkning för Furulund 

Antalet BTA för det södra verksamhetsområdet ökar med ca 30% medan kvarterasarean minskar från 41 796 kvm till 

36 360 kvm, vilket gör att föregående metod inte kan nyttjas.  

I den reviderade utredningen antas det att trafiken ökar proportionerligt med antalet BTA. Beräkningsresultat 

presenteras i Tabell 3. 

  

Tabell 3: Antal fordon per timme för olika verksamhetsområden. Beräknat med kvot BYA/antal fordon från trafikräkningen för Brogatan. 

Område Fordon/h innan revidering Fordon/h efter revidering 

Södra verksamhetsområdet 281 367 

 

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 andel antas komma från väg 23 norrifrån än söderifrån när man summerar både dagens trafik 

(uppräknad till 2040) och den alstrade trafiken för Furulund. Använda svängandelar (fordon per timme) för 

kapacitetsberäkning i korsningen redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 4: 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 0 428 184 612 

 Väg 23 S 359 0 63 422 

Danska vägen 234 100 0 335 

Summa 593 529 247 
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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 Tabell 5 och 6, utan 

och med nyttotrafik.  

 

Tabell 5: 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 0.34 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Väg 23 S (vänstersvängsfält) 489 0.13 0.1 0.1 

Danska vägen 507 0.66 1.1 2.5 

 

Tabell 6: Resultat från CapCal-analysen av korsningen Danska vägen – väg 23. Trafikflöden inkl. nyttotrafik. 

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

Väg 23 N 1 818 0.34 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Väg 23 S (vänstersvängsfält) 488 0.13 0.1 0.1 

Danska vägen 504 0.67 1.1 2.6 

 

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 359 + 234 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 0,67 som föreligger i korsningen på 

Danska vägen anses innebära fullgod kapacitet. 

 

 


