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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Henån är Orusts centralort med ca 2200 invånare samt kommunens största utbud av
arbetsplatser, skolor, handel, och service. Tätorten fungerar som genomfart för trafik via norra
Orust där både väg 160 och väg 752 passerar centrum. Som en del av kommunens
bostadsförsörjningsplan planeras framöver flera bostadsprojekt både centralt och i närområdet.
För ändamålet pågår planprogram och detaljplaner.
Inom det aktuella utredningsområdet utgörs berört huvudvägnät av Ängsvägen, Åvägen, väg 752
och väg 160. Från väster ansluter väg 752 först mot de två huvudgatorna Ängsvägen och Åvägen
i Henåns cirkulationsplats för att sedan passera Södra Strandvägen och slutligen avsluta mot väg
160 i korsningen i öster. Det råder idag förbud mot vänstersväng från väg 752 mot Södra
Strandvägen. Dock förekommer det att trafikanter väljer att bryta mot förbudet, vilket är av intresse
ur ett kapacitetsperspektiv.

Figur 1 Henån huvudvägnät

Under sommarmånaderna mångdubblas antalet trafikanter och systemet kan därför under den
tiden upplevas som överbelastat. För det fortsatta framtagandet av detaljplaner och planprogram
är det av stor vikt att huvudvägnätets trafikkapacitet säkerställs för kommande exploatering.
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1.2 Planerad exploatering
Kommunens planerar flertalet projekt vilket illustreras i Figur 2 nedan. De nya områdena vid Dalby
i nordväst, Bön i väst och centrumutvecklingen tillhör de större projekten. Centrum planeras
förtätas med ca 30 bostäder samt utökade handelsytor och tillkommande service. Därtill planeras
ca 40 lägenheter utmed ån, ett projekt med ca 20 lägenheter väster om kommunhuset samt
utrymme för ca 20 bostäder och äldreomsorg i söder. Nordöst om Henån, i Lövås, planeras för
200 nya bostäder. En kommunövergripande cykelplan har upprättats med prioriterade
förbindelser mot Dalby och Henåns skola samt utmed Åvägen och Ängsvägen.

Dalby ca 330 lgh och 16
enbostadshus samt förskola

Figur 2 Planerade byggprojekt för Henån
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Dalbys omkringliggande dalgång planeras exploateras, men även uppe på Ängsberget, se Figur
3 nedan. Exploateringen beräknas medföra omkring 350 nya bostäder samt möjlighet till
förskola och utökning av lokala båtplatser i norr.

Figur 3 Illustration av möjlig framtida bebyggelse inom Dalby

1.3 Syfte
Orust kommun har givit Sigma Civil i uppdrag att utreda nuvarande trafiksituation och bedöma
trafikpåverkan av kommande byggprojekt på Henåns huvudnät. Utredningen skall vid behov även
föreslå lämpliga åtgärder.
Behovet av eventuell förbifart söder om Henån skall utredas.
Ängsvägens sträckning inom Dalby och dess nya anslutningar mot planerade
exploateringsområden skall utredas . Förslag på samtliga anslutningar och sträckor skall
redovisas.
Förslag på möjliga GC-vägar till och från Ängsberget skall utredas tillsammans med en lämplig
sektionsutformning av Ängsvägen och Åvägen där särskild hänsyn ska tas till oskyddade
trafikanter.
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1.4 Avgränsningar och antaganden
Huvudvägnätet för trafikutredning innefattar genomfarterna väg 752 och väg 160 samt
huvudgatorna Ängsvägen, Åvägen och Södra Strandvägen. Detta illustreras i Figur 1.
Eventuell genomfartstrafik mot Staberget, Snarevik och Kasen ingår i trafikalstringsberäkningarna
för Ängsvägen. Trafik mot Rånäs och befintligt Dalby beräknas inte gå via Ängsvägen utan istället
trafikera väg 752 och ansluta från sydväst.

Figur 4 Målpunkter för genomfartstrafik genom Henån

Vänstersvängande trafik från väg 752 mot Södra Strandvägen kan komma att påverka
trafiksystemet. Detta kan medföra att ytterligare åtgärder för att förhindra vänstersvängar måste
vidtas. För att harmonisera med den verkliga situationen antas förbudet mot vänstersväng inte
gälla i dessa analyser.
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2

Trafikanalys

2.1 Befintliga väg- och trafikförhållanden
I likhet med de flesta orter längs med Bohuskusten karaktäriseras trafikflödena av stora
variationer mellan låg- och högsäsong, där vintermånaderna har betydligt lägre trafik i
jämförelse med sommarmånaderna.
Väg 160 är Orust kommuns mest trafikerade väg. Den fungerar som en förbindelselänk mellan
Tjörn i söder och Uddevalla i norr samt som en koppling till orterna Stenungssund, Myggenäs,
Varekil samt Henån. Vägbredden är cirka 8 meter och hastighetsbegränsningen varierar från 50
till 90 km/tim.
Väg 752 Sträcker sig från Henån till Strömsholm i väst. Vägbredden är cirka 6 meter och
hastighetsbegränsningen varierar från 50 till 70 km/tim. Väg 752 är en del av vägnätet som knyter
samman de större orterna på Orust. I Strömsholm ansluter den till väg 770 som i sin tur utgör en
förbindelse med Ellös. Strax väster om Henån, i Utgård, ansluter den väg 740 som vidare
förbinder Hälleviksand och Mollösund.
Ängsvägen fungerar idag som huvudgata till Henåns norra områden. Vägen ansluter även till
mindre vägar mot Staberget, Snarevik samt Kasen och resande dit använder därför Ängsvägen
som en genomfartsgata. Vägbredden är cirka 6 meter och hastighetsbegränsningen 50 km/h. På
delsträckor utmed vägen går en gångbana, vilken har en varierande bredd på 1,5 till 2 meter.
Åvägen fungerar som uppsamlingsgata för området söder om cirkulationsplatsen. Vägbredden är
cirka 6 meter och hastighetsbegränsningen 50 km/h. En gångbana löper parallellt utmed gatan
och dess bredd varierar mellan 1 till 1,5 meter.
Södra Strandvägen fungerar idag som lokalgata för handelsområdet mellan Åvägen och väg 160.
Vägbredden är cirka 6 meter och hastighetsbegränsningen 50 km/h. Utmed gatan löper en 1 till
1,5 meter bred gångbana.
Befintligt trafikflöde redovisas i årsmedeldygnstrafikflöde (ÅDT), vilket är ett genomsnittligt värde
på den mängd fordon som kan förväntas trafikera en vägsträcka under ett medeldygn över året.
Rapporten utgår från Trafikverkets stickprovspunkter för trafikmätning i området. Tre mätsträckor
återfinns inom Henåns huvudvägnät. Två är placerade utmed väg 160, norr respektive söder om
Henån, och den tredje är placerad utefter väg 752 strax väster om befintlig cirkulationsplats.
Utifrån mätningarna beräknas ÅDT och ett teoretiskt månadsfördelat medeldygnsflöde. Från
kurvan på det teoretiskt månadsfördelade medeldygnsflödet kan utläsas att det förekommer stora
säsongsvariationer, där flödet under de 30 mest belastade dagarna ökar till så mycket som till
8000 fordon/dygn söder om korsningen medan flödet under lågsäsong är under 4000 fordon/dygn
som lägst i samma punkt.
Tabell 1 ÅDT från Trafikverkets stickprovspunkter

Stickprovspunkt
Väg 160 norr om
Henån
Väg 160 söder om
Henån
Väg 752

ÅDT

Mätår

Andel tung trafik

Beräknad dygnstrafik under
de 30 mest belastade
dagarna på året

4670

2013

9%

7200

6180

2013

8%

8000

6720

2008

6%

7400
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2.2 Trafikalstring från befintliga bostäder och verksamheter
Ängsvägen, Åvägen och Södra Strandvägen saknar trafikmätningar, varför en beräkning av
befintlig ÅDT görs. Detta görs genom att beräkna all trafikalstring som sker från bland annat
bostäder och verksamheter som uppsamlas på huvudgatorna. Det aktuella området som ansluter
till Ängsvägen redovisas i rött, respektive i blått för Åvägen och gult för Södra Strandvägen i Figur
5 nedan.

Figur 5 Trafikalstriningsområde för Ängsvägen (rött) respektive Åvägen (blått) och Södra Strandvägen (gult)
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För befintlig bostadsbebyggelse har trafikalstringen beräknats genom att först sammanställa
antalet fastigheter norr och söder om cirkulationsplatsen. Från SCBs statistikdatabas över Orust
kommun hämtas sedan uppgifter om att det i snitt bor 1.96 personer per villa och 1,6 personer
per lägenhet. Samtliga fastigheter antas nyttjas året runt, vilket sannolikt är en smärre
överskattning. Detta antagande görs för att eliminera risken för eventuell underskattning av
trafikalstringen och få en säkerhetsmarginal i de fortsatta beräkningarna.

Figur 6 Antal personer per hushåll
och boendeform för Orust kommun.
Källa: Statistikdatabasen SCB

Utifrån Inregias rapport, Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering, bedöms
villaområdet alstra mellan 2,2 och 2,6 fordonsrörelser/person och dag utifrån läge, inkomst och
exploateringsnivå, se Figur 7, Fordonsalstringen från lägenheter i centrum bedöms till 1,1.

Figur 7 Trafikalstring per invånare per vardagsdygn per områdestyp. Tabell från
Inregias rapport, Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering
De båda modelltalen används sedan i kombination med antalet bostäder för att beräkna fordonsalstringen
per dygn. Boende utmed Stabergsvägen har möjligheten att nyttja väg 752 som alternativ till Ängsvägen.
Dygnalstringen från Stabergsvägen reduceras därför med 50% eftersom häften av trafikanterna antas nyttja
Ängsvägen.
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Tabell 2 Trafikalstring till Ängsvägen från befintlig bebyggelse

Typ av
boende

Antal
bostäder

Boende
per
bostad

Bergsvägen

Villor / radhus

14

1,96

2,2

60

Fågelsångsvägen

Villor / radhus

32

1,96

2,2

138

Ängsvägen

Villor / radhus

22

1,96

2,2

95

Lägenhet

20

1,6

1,1

35

Äldreboende

Villor / radhus

8

1,96

2,6

41

Styrmansvägen

Villor / radhus

3

1,96

2,6

15

Skeppmansvägen

Villor / radhus

10

1,96

2,6

51

Stockrosvägen

Villor / radhus

53

1,96

2,6

270

Trollskogsvägen

Villor / radhus

13

1,96

2,6

66

Strandängsstigen

Villor / radhus

44

1,96

2,2

190

Lilleriks väg

Villor / radhus

4

1,96

2,6

20

Sjömansvägen

Villor / radhus

23

1,96

2,6

117

Dalbyvägen

Villor / radhus

10

1,96

2,6

51

Göpedalen

Villor / radhus

32

1,96

2,6

163

Stabergsvägen

Villor / radhus

10

1,96

2,6

25

Ängsvägen
Cpl)

(norr

Torget

Trafikalstring
Trafikalstring
per område per
per boende
dygn

Tabell 3 Trafikalstring till Åvägen från befintlig bebygglese

Typ av
boende

Antal
bostäder

Boende
per
bostad

Villor / radhus

13

1,96

2,2

56

Lägenheter

23

1,6

1,1

40

Villor / radhus

30

1,96

2,2

129

Åvägen (söder Cpl)
Åvägen
Åvägen
Katarinas /
Bagarevägen

Trafikalstring
Trafikalstring
per område per
per boende
dygn

Trafikalstringen från Näsets parkering för bad och båtar har beräknats utifrån antalet uppskattade
parkeringsplatser. Därefter antas det att varje bil rör sig in respektive ut en gång från området.
Parkeringen utnyttjas främst på sommarhalvåret. Parkering bedöms nyttjas till 100 % under juli –
augusti och därefter nyttjas till 10 % under resterande månader. Detta ger en
medelutnyttjandegrad på 25 %
Tabell 4 Trafikalstring från Näsets parkering för bad och båtar

Antal P- Trafikalstring
Nyttjandegrad
Trafikalstring
platser
per P-plats
25%
Badplats

50

2

100
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Ytorna för lokaler med handel, service, industri, skola och äldreboende uppskattas. Enligt Inregias
rapport, Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering, uppgår trafikalstringen till
0,2 fordonsalstringar per kvm lokalyta. Den blandade kontorsverksamheten i kommunhuset antas
sysselsätta 30 personer per 1000 kvadratmeter som vardera genererar en trafikalstring på 2,8
fordonsrörelser per dygn.
Småbåtshamnen med tillhörande service antas alstra 0,2 fordonsrörelser per båtplats. Då
parkeringsmöjligheter för båtplatserna återfinns både öster och väster om ån bedöms endast
fordonsalstringen av båtplatserna väster om ån medföra en belastning på Ängsvägen. Samma
antagande gäller även för de lokala småbåtsplatserna i Dalby.
Enligt SCBs sammanställning av bostadsbeståndet 2015 är medelstorleken för en lägenhet på
ett äldreboende 40 kvm. Utifrån detta värde antas en boende per 60 kvm av totalyta äldreboende,
dvs. 0,017 personer per kvm. Personalen antas uppgå till 10 % av antalet boende.
Utifrån skolverkets mätning av kostnader för grundskolor 2010 gick det genomsnittligt 19 kvm per
elev för Västra Götalands län, dvs. 0,053 elever per kvm. Därefter antas skolans personal uppgå
till 10 % av antalet elever.
Trafikalstringen för personal till äldreboende och skola antas till 1,6 fordonsrörelser/person. Varje
barn förmodas generera en trafikalstring på 1,6 fordonsrörelser och varje boende på äldreboendet
en trafikalstring på 0,4 fordonsrörelser.
Tabell 5 Trafikalstring till Ängsvägen från befintlig handelsverksamhet mm.

Ängsvägen (norr Cpl)
Handel
Småbåtshamn Henån
Småbåts hamn Dalby
Äldreboende och
korttidsboende

Kvm / antal
båtplatser

Trafikalstring
per kvm eller
person

Trafikalstring

0,2
0,2
0,2

862
60
6

103

0,4

41

10

1,6

16

Person
Antal
per kvm personer

4311
300 platser
31
6048

0,017

Personal äldreboende

Tabell 6 Trafikalstring till Åvägen från befintlig handelsverksamhet mm.

Kvm

Skola

1940

0,053

2950

0,017

Personal Skola
Äldreboende
Personal äldreboende
Kommunhus mm

4500

102

Trafikalstring
per kvm eller
person
1,6

11

1,6

18

50

0,4

20

5

1,6

8

135

2,3

311

Person
Antal
per kvm personer

Åvägen (söder Cpl)

0,030

Trafikalstring
164

Trafikalstringen på Södra Strandvägen består främst av trafik genererad av handelsverksamhet.
Alstringen har beräknats utifrån antalet parkeringsplatser inom området, vilket är en lämplig
metod för ändamålet. Trafikalstringsberäkningarna baseras på antalet parkeringsplatser som
krävs för verksamheten, uppehållstid och beläggningsgrad.
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Tabell 7 Trafikalstring till Södra Strandvägen från befintlig handelsverksamhet mm.
Alstring
fordon/
h
In + ut
enkelvä
(D)
g (
A/B )

Beläggningsgrad
(E)

Total
alstring
maxtimme
( C*D*E )

2

0,85

136

0,17

800

2

2

1

3

0,1

33

0,75

5

2

0,85

9

0,17

53

6

0,75

8

2

0,85

14

0,17

80

Södra
strandvägen

Pplatser
(A)

Uppehållstid
timmar
(B)

Parkering
livsmedelsbutik

60

0,75

80

15

9

4

Personal till
livsmedelsbutik
och bank
Besöksparkerin
g bank
Lekia och
Galleria
Elkedjan Orust

% av
ÅDT
ÅDT
( G*F )
(G)

4

0,75

5

2

0,85

9

0,17

53

Bussterminal

94

9

10

2

0,9

19

0,1

188

Kyrkans hus

15

4

4

2

0,7

5

0,1

53

Trafikalstringen för området delas därefter upp mellan korsningen mot väg 752 och korsningen
mot väg 160. 70 % av trafikanterna på Södra strandvägen bedöms nyttja korsningen mot väg
752.
Beräkningsmetoden tillämpas även för pendelparkeringen utmed Åvägen.
Tabell 8 Trafikalstring till Åvägen från pendelparkering.

Åvägen

Pplatser
(A)

Uppehållsti
d timmar
(B)

Alstring
fordon/ti
m
enkelväg
( A/B )

In + ut
(D)

Beläggningsgra
d
(E
)

Total
alstring
maxtimme
( C*D*E )

Pendelparkerin
g

60

10

6

2

0,9

11

% av
ÅDT
ÅDT
( G*F )
(G)

0,4

27

För området utmed Åvägen i söder finns möjlighet att åka direkt ut på väg 752 utan att passera
cirkulationsplatsen. Då Åvägen ses som huvudväg till området och de flesta målpunkters
parkeringar ligger i anslutning till vägen bedöms endast 10 % av områdets alstring nyttja
kopplingen till väg 752.
Årsdygnalstrafiken (ÅDT) beräknas utgöra 88 % av dygnsalstringen, enligt Trafikverkets, Bygg
om eller bygg nytt. En sammanställning av befintlig beräknad ÅDT redovisas i Tabell 9.
Tabell 9 Beräknad befintligt ÅDT

Trafikalstringens
område

Trafikalstring

Omräkningsfaktor
0,88

Beräknad ÅDT för
området

Ängsvägen

2388

88%

2102

Åvägen

699

88%

615

Södra strandvägen

1261

88%

1109
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2.3 Trafikalstring från nya bostäder och verksamheter
Samma tillvägagång som tillämpas för beräkning av befintlig bostadsbebyggelse används för ny
bebyggelse.
Utifrån
Inregias
rapport
Trafikalstringstal
och
trafikprognoser
vid
bebyggelseplanering, bedöms villaområdet alstra 2,6 fordonsrörelser per person och dygn.
Fordonsalstringen från lägenheter i centrum bedöms till mellan 1,2 och 1,5 fordonsrörelser per
person och dygn . De båda modelltalen används sedan i kombination med antalet nyproducerade
bostäder för att beräkna fordonsalstringen per dygn.
Tabell 10 Tillkommande trafikalstring utmed Ängsvägen från nya bostäder

Typ av
boende

Antal
bostäder

Boende
per
bostad

Svängen

Flebostadshus

43

1,6

1,5

103

Högelid

Flebostadshus

16

1,6

1,5

38

Norra göpeliden

Flebostadshus

109

1,6

1,5

262

Norra göpeliden

Enbostadshus

6

1,96

2,6

31

Stabergets fot

Enbostadshus

10

1,96

2,6

51

Dalgångens mitt

Flebostadshus

12

1,6

1,5

29

Ängsberget

Flebostadshus

151

1,6

1,5

362

Centrumutveckling Flebostadshus

30

1,6

1,2

58

Ängsvägen mm

Trafikalstring Trafikalstring per
per boende område per dygn

Tabell 11 Tillkommande trafikalstring utmed Åvägen från nya bostäder

Åvägen
(söder Cpl)
Vid
kommunhuset
Vid Ån
Kaprifol

Typ av
boende

Antal
bostäder

Boende
per
bostad

Trafikalstring
per boende

Trafikalstring per
område per dygn

Lgh

20

1,6

1,2

38

Lgh

40

1,6

1,2

77

Lgh

20

1,6

1,2

38

Tabell 12 Tillkommande trafikalstring utmed väg 752 från nya bostäder

Typ av
boende

Antal
bostäder

Bön

Enbostadshus

60

Boende
per
bostad
1,96

Bön

Lgh

10

Högeliden

Lgh

55

Väg 752
(Väster Cpl)

Trafikalstring
per boende

Trafikalstring per
område per dygn

2,6

306

1,6

1,5

24

1,6

1,5

132

Tabell 13 Tillkommande alstring utmed väg 160 från planerad exploatering i Lövås

Typ av
boende

Antal
bostäder

Lövås

Enbostadshus

160

Boende
per
bostad
1,96

Lövås

Lgh

40

1,6

Väg 160
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Trafikalstringen från förskolorna uppskattas utifrån SKLs publikation, Barngruppers storlek och
personaltäthet, där det i genomsnitt går 16,7 barn per förskola och 5 barn per anställd. Detta
resulterar i ca 17 barn och 4 anställda per förskola.
Småbåtshamnen i Dalby antas alstra 0,2 fordonsrörelser per tillkommande båtplats.
Centrumutvecklingen antas medföra 10 nyanställningar, där varje anställd genererar 10
bilförflyttningar per dygn enligt Trafikverkets, Bygg om eller bygg nytt.
Befintligt äldreboende antas utökas med två tredjedelar. Utifrån tidigare uppskattning av boende
på befintligt äldreboende resulterar detta i 33 nya boenden. Andelen personal antas som tidigare
till 10 %.
Ny småindustri antas generera 14 respektive 20 nya anställningar, där varje anställd genererar 7
bilförflyttning per dygn enligt Trafikverkets, Bygg om eller bygg nytt.
Tabell 14 Tillkommande trafikalstring till Ängsvägen från nya verksamheter

Ängsvägen
(norr Cpl)
Dalby
Dalby
Båtplatser Dalby

Antal barn /
boende

Typ av yta
Förskola
Personal
förskola
Antal platser

Trafikalstring
Trafikalstring per område per
dygn
1,6
31

Antal
anställda

17
4
31

Centrumutveckling Handel/service

1,6

7

0,2

6

10

100

10

Tabell 15 Tillkommande trafikalstring till Åvägen från nya verksamheter

Åvägen
(söder Cpl)
Kaprifol
Kaprifol
Kaprifol
Kaprifol

Typ av yta
Förskola
Personal
förskola
Äldreboende

Antal barn /
boende

Antal
anställda

17

Trafikalstring
Trafikalstring per område per
dygn
1,6
31

4
33

Personal
äldreboende

3

1,6

7

0,4

13

1,6

5

Tabell 16 Tillkommande trafikalstring till väg 752 från nya verksamheter

Antal barn /
boende

Typ av yta

Bön

Småindustri
anställda:

14

7

98

Högeliden

Småindustri
anställda:

20

7

140
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All trafik som genereras norr och väster om cirkulationsplatsen bedöms passera genom
cirkulationsplatsen.
För området i söder finns möjlighet att åka direkt ut på väg 752 utan att passera
cirkulationsplatsen. Då Åvägen ses som huvudväg till området och de flesta målpunkters
parkeringar ligger i anslutning till vägen förutsätts att endast 10 % av områdets alstring nyttjar
kopplingen till väg 752.
Trafikflödet på Södra Strandvägen bedöms öka med 20 % av tillskottet från väg 752 öster om
cirkulationsplatsen.
Årsdygnalstringen (ÅDT) beräknas, som tidigare, enligt Trafikverkets, Bygg om eller bygg nytt, till
88 % av den bedömda dygnsalstringen. En sammanställning av planerad exploaterings
tillkommande ÅDT återges i Tabell 17.
Tabell 17 Beräknad tillkommande ÅDT

Trafikalstringens
område

Trafikalstring

Omräkningsfaktor
0,88

Beräknad ÅDT för
området

Ängsvägen

1073

88%

945

Åvägen
Väster om
cirkulationsplatsen
Lövås

185

88%

163

700

88%

616

911

88%

802

2.4 Timflöde och riktningsfördelning
Dimensionerande maxtimme ska, enligt Vägar och gators utformning 2004 motsvara den 200:e
mest belastade timmen under året. För att beräkna tim- och riktningsflöde krävs först uppgifter
om vilken typ av trafik som trafikerar området. Ett antagande görs utifrån Trafikverkets
trafikmätningspunkter på väg 752 och väg 160. Trafikmätningspunkternas teoretiska
medeldygnsflöde över året jämförs sedan med månadsfördelningen för Trafikverkets typfall för
trafikfördelning över året och dygnet. För väg 160 likställs trafiken med typfallet turisttrafik medan
trafiken för väg 752 efterliknar typfallet närtrafik. Närtrafik antas även gälla för trafiken på
Ängsvägen och Åvägen samt för Södra Strandvägen.
Med utgångspunkt från Trafikverkets, Bygg om eller bygg nytt, ges följande procentsatser för att
omvandla framräknat ÅDT till det dimensionerade timflödet.
Tabell 18 Timflödet under den 200:e mest belastade timmen under året som procentuell del av ÅDT

160

Typ av
trafik
Turisttrafik

752

Närtrafik

10,8%

Ängsvägen

Närtrafik

10,8%

Åvägen

Närtrafik

10,8%

Södra Strandvägen

Närtrafik

10,8%

Väg

% av ÅDT
13,6%
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Från Trafikverkets, Bygg om eller bygg nytt, har även uppgifter om lämplig riktningsfördelningen
hämtats för respektive typfall och ovan procentuella andel av ÅDT.
Tabell 19 Beräknad riktningsfördelning

Väg

Typ av väg

Riktningsfördelning

160

Turisttrafik

54%

46%

752

Närtrafik

63%

37%

Norr om cirkulation

Närtrafik

63%

37%

Söder om cirkulation

Närtrafik

63%

37%

Södra Strandvägen

Närtrafik

63%

37%

Varje vägsträckas trafikflöde riktningsfördelas sedan utifrån bedömd trafiksituation under antagen
dimensionerande dygnstimma. Här bedöms dimensionerande dygnstimma inträffa under
eftermiddagen varvid samtliga huvudgator fördelas efter den fördelning som anses stämma bäst
överens med given situation.

Figur 8 Uppskattad riktningsfördelning för systemet
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2.5 Trafikuppräkning
Trafikmätningarna från väg 160 räknas upp efter Trafikverkets, Trafikuppräkningstal för EVA
2014-2040-2060, för 20 år framöver till år 2037. Trafikuppräkningen för väg 160 reduceras med
50% då planerad bebyggelse förutsätts stå för resterande trafikökning fram till 2037. För väg 752
förutsätts planerad bebyggelse stå för 100 % av trafikökningen.
Tabell 20 trafikuppräkningstal mot 2037

Trafikuppräkningstal för:
2010-2050

1,1400

Ökning per år:

1,0033

Uppräkning från 2013 till
2037

1,0818

Endast 50 % ökning från
Trafikuppräkningstal

1,0409

Trafikmätningen för väg 752 utfördes 2008 varför en justering mot 2013 krävs. Utifrån
Trafikverkets trafikmätningar utmed väg 160 syns en trafikminskning mellan utförd mätning 2009
och 2013. Den procentuella minskningen antas även gälla för väg 752 vilket innebär en
minskning med 150 fordon per årsmedeldygn mellan 2008 och 2013.

2.6 Trafikfördelning
Beräknad befintlig trafikalstring fördelas över de sannolika färdvägarna ut från alstringsområdet.
Summan från fördelningen adderas därefter till beräknat ÅDT för respektive vägsträcka.
Trafikflödet från Trafikverkets stickprovspunkt utmed väg 752 redovisas som ett trafikhomogent
avsnitt från korsningen väg 752/väg 160 till korsningen väg 752/väg 740. Den beräknade
befintliga trafikalstringen från Ängsvägen och Åvägen medför en lokal skillnad av trafikflödet på
detta trafikhomogena avsnitt av väg 752. Trafikalstringen från de båda huvudgatorna förändrar
det trafikhomogena avsnittet lokalt med 590 fler fordon i östgående riktning om cirkulationsplatsen
och 590 färre fordon i västgående riktning om cirkulationsplatsen. Denna lokala skillnad påverkar
inte det totala trafikflödet för sträckan. Alstringen från befintlig bebyggelse fördelas eller adderas
inte över väg 160 då fördelningen är medräknat i stickprovspunkternas ÅDT-värde.
Tabell 21 Fördelning av befintlig trafikalstring

Trafikalstringens
område
Ängsvägen (norr Cpl)
Åvägen (söder Cpl)

Väg 752
(öster Cpl)

Väg 752
(väster Cpl)

Ängsvägen
(norr Cpl)

Åvägen
(söder Cpl)

60,0%

35,0%

5,0%

1112

649

93

50,0%

40,0%

10,0%

550

440

110

Alstringen från Södra strandvägen ses som en inre punkt i systemet och kommer därmed endast
innebära en lokal förändring på väg 752.
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Tillkommande trafikalstring fördelas, likt befintligt, över de sannolika färdvägarna ut från
analyserat område. Summan från fördelningen adderas därefter till beräknat ÅDT för respektive
vägsträcka. Trafikalstringsökningen på väg 752 öster om cirkulationsplatsen ses som summan
av värdet på trafikalstringsökningen som fördelats mot väg 160.
Tabell 22 Fördelning av tillkommande trafikalstring

Trafikalstringens
område

Väg 752 (väster Cpl)

Ängsvägen (norr Cpl)
Åvägen (söder Cpl)

Väg 752
Ängsvägen
(väster Cpl) (norr Cpl)

Åvägen
(söder
Cpl)

Väg 160
Norr

Väg 160
Söder

39,0%

26,0%

30,0%

5,0%

291

194

224

37

36,0%

24,0%

35,0%

5,0%

276

184

268

38

33,0%

22,0%

40,0%

5,0%

64

42

77

10

Alstringen från Södra Strandvägen kan även med den beräknade trafikökningen betraktas som
en inre punkt i systemet och kommer därmed endast innebära en lokal förändring på väg 752.
Utav den tillkommande trafikalstringen från Lövås antas 40 % trafikera väg 160 söder ut mot
Henån. Den antagna fördelningen för den södergående trafiken återges i Tabell 23 nedan.
Tabell 23 Fördelning av tillkommande trafikalstring från Lövås

Trafikalstringens
område
Lövås

Väg 160
Söder

Väg 752
Ängsvägen
(väster Cpl) (norr Cpl)

60%

30%

5%

5%

192

96

16

16
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2.7 Beräknad ÅDT
Slutligen uppräknas befintlig beräknad ÅDT och adderas med beräknad trafikökning till 2037.
Dimensionerade timflöde under den 200:e mest trafikerade timmen under året beräknas därefter
tillsammans med riktningsfördelningen för att få in- respektive utgående fordon i samtliga punkter.
Tabell 24 Beräknad ÅDT

Befintlig ÅDT

Trafikuppräkningstal

Ökning ny
exploatering (ÅDT)

Beräknad
ÅDT

Väg 160 Norr

4670

1,0409

955

5816

Väg 160 Söder

6180

1,0409

615

7048

Väg 752 (väster Cpl)

5980

1

1108

7088

Väg 752 (öster Cpl)

7160

1

1185

8344

Ängsvägen (norr Cpl)

2166

1

1153

3319

Åvägen (söder Cpl)

747

1

257

1004

Södra Strandvägen

1109

1

237

1346

Område

Tabell 25 In- och utgående fordon i samtliga grenar för trafiksystemet

Område

Timflöde (200 h)

Väg 160 Norr

13,6%

Ingående fordon
435 (55%)

Utgående fordon
356 (45%)

Väg 160 Söder

13,6%

527 (55%)

431 (45%)

Väg 752 (väster Cpl)

10,8%

283 (37%)

482 (63%)

Väg 752 (öster Cpl)

10,8%

568 (63%)

333 (37%)

Ängsvägen (norr Cpl)

10,8%

133 (37%)

226 (63%)

Åvägen (söder Cpl)

10,8%

40 (37%)

68 (63%)

Södra Strandvägen

10,8%

54 (37%)

92 (63%)

2.8 Svängrelation
All inkommande och utgående trafik till respektive korsningspunkt är nu beräknad. För att kunna
utföra en kapacitetsanalys krävs dock en kännedom om svängrelationerna mellan korsningarnas
olika ben under maxtimma. Då de tidigare trafikmätningarna saknar uppgifter om
svängrelationerna måste dessa istället beräknas. Då korsningen kan sägas motsvara ett ”stängt”
system, innebär detta att summan av de insvängande fordonen till ett ben bör vara lika med den
beräknade trafikmängden som kör ut från korsningen i samma ben. Med hjälp av den relationen
kan systemet ställas upp och beräknas iterativt.
Resultatet från den iterativa processen har sedan gett följande trafiksituationer
cirkulationsplatsen och väg 752:s korsning med väg 160 samt med Södra Strandvägen.
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Figur 9 Beräknad svängrelation i cirkulation

Figur 10 Beräknad svängrelation i korsning mellan väg 752 och Södra Strandvägen
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Figur 11 Beräknad svängrelation i korsning mellan väg 160 och väg 752

2.9 Analys av korsningskapacitet i CAPCAL
Utifrån det riktningsfördelade maxtimtrafikflödet har kapacitetsberäkningar för respektive korsning
utförts i programmet Capcal 4.3. I Tabell 26 redovisas resultatet från CAPCAL-beräkningarna och
en mera detaljerad redovisning av CAPCAL-beräkningen återfinns i Bilaga 1-8. Resultatet från
dessa beräkningar redovisar bland annat belastningsgrader och potentiella kölängder i
korsningarnas alla tillfarter. Belastningsgrad är ett begrepp som anger hur hög belastning en
korsning utsätts för i förhållande till vad korsningen maximalt klarar. Enligt Vägar och gators
utformning, Korsningar 7, Detaljutformning innebär en belastningsgrad mellan 0,0-0,6 att
korsningen har en god standard, medan 0,6-0,8 innebär en mindre god standard och 0,8-1,0
innebär en låg standard. Skulle en korsning ha en mindre god eller låg standard kan det vara
aktuellt att utföra trimningsåtgärder och/eller ändra korsningens utformning. Högsta kölängd
anger antalet stillastående fordon vid 90-percentilen.
Kapacitetsberäkningarna visar att samtliga korsningar klarar trafikflödet under den 200:e mest
belastade timmen under året. Nästan alla korsningarnas ben har belastningsgrader under 0,6
med kölängder under 0,9 fordon, vilket motsvarar en god standard. Undantaget är korsningen
väg 752/väg 160 där det resulterar i en låg standard för vänstersvängande fordon från väg 752
med kölängder som följd.
Tabell 26 Kapacitetsanalys från CAPCAL för den 200:e mest trafikerade timmen

Korsning

Högsta
belastningsgrad

Högsta kölängd

Cirkulation

0,39

0,1

0,65

3,0

0,34

0,1

Korsning väg 752 och väg
160
Korsning väg 752 och
Södra Strandvägen
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2.9.1

Analys under den 30:e mest belastade timmen

För att granska belastningsökning vid högsäsongstrafik över de 200:e mest belastade timmarna
granskas trafiksystemet mot den 30:e mest belastade timmen (vilket speglar belastningen under
storhelger). Ändringen av dimensionerande timme medför att procentandelen av ÅDT, som
representerar timflödet, ökar för respektive vägsträcka.
Tabell 27 Timflödet för den 30:e mest trafikerade timme under året som procentuell del av ÅDT

Väg

Typ av trafik

% av ÅDT
16,6%

Ingående fordon
570 (58 %)

Utgående fordon
412 (42 %)

Väg 160 Norr

Turisttrafik

Väg 160 Söder
Väg 752 (väster
Cpl)
Väg 752 (öster
Cpl)
Ängsvägen (norr
Cpl)
Åvägen (söder
Cpl)
Södra
Strandvägen

Turisttrafik

16,6%

691 (58 %)

501 (42 %)

294 (37 %)

500 (63 %)

589 (63 %)

346 (37 %)

138 (37 %)

234 (63 %)

42 (37 %)

71 (63 %)

56 (37 %)

95 (63 %)

Närtrafik

11,2%

Närtrafik

11,2%

Närtrafik

11,1%

Närtrafik

11,1%

Närtrafik

11,1%

Nya svängrelationer itereras därefter fram för samtliga korsningar och slutligen genomförs nya
kapacitetsberäkningar i CAPCAL. Resultatet visar en fortsatt god standard för cirkulationsplatsen
och för korsningen med Södra strandvägen. Kapacitetsanalysen visar att korsningen mellan väg
752 och väg 160 riskerar att bli överbelastad under högsäsongstrafik. Det ben och den trafikström
i korsningen som får en hög belastning är vänstersvängande trafik från väg 752 mot väg 160
norrgående. En otillräcklig kapacitet i benet medför stora kölängder på 30 fordon vilket skulle
sprida sig bakåt i systemet som då även skulle påverka korsningen mot Södra strandvägen och
cirkulationsplatsen. Ett sådant scenario skulle kunna innebära ett totalt haveri för trafiksystemet i
centrala Henån.
Tabell 28 Kapacitetsanalys från CAPCAL för den 30:e mest trafikerade timmen

Korsning
Cirkulation
Korsning väg 752 och väg
160
Korsning väg 752 och
Södra Strandvägen

Högsta
belastningsgrad vid
simulerad
högsäsong
0,41

0,0

1,02

30,4

0,36

0,1
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3

Förslag till trimningsåtgärder för trafiksystemet

Cirkulationsplatsen i trafiksystemet uppnår en god standard under dimensionerad maxtimma
samt vid högsäsongstrafik, varvid trimningsåtgärder inte anses befogade.
Resultat från korsningen mot Södra Strandvägen visar att en god standard fortfarande bibehålls
även om samtliga trafikanter väljer att bryta mot förbudet mot vänstersväng. Därmed anses det
inte ur kapacitetssynpunkt erfordras några åtgärder för att ytterligare öka efterlevnaden av
förbudet.
Den korsning som är i behov av åtgärder är korsningen mellan väg 752 och väg 160. Resultatet
från en simulerad högsäsongstrafik visar att trafiksystemet riskerar att haverera. För att öka
kapaciteten och möta högsäsongens belastningsökning finns möjlighet att bredda anslutningen
av väg 752 mot väg 160 för att ge plats åt två körfält. Genom att dela upp vänster- och
högersvängande trafik ökas magasineringskapaciteten för respektive fält vilket kompenserar för
den ökade kölängden. Kapacitetsanalys av breddningen i Capcal visar att breddningen minskar
belastningsgraden och kölängden.
Tabell 29 Kapacitetsanalys från CAPCAL med ett tillkommande högersvängfält på väg 752 i
korsningsbenet

Dimensionerande timme

Högsta
belastningsgrad

Högsta kölängd

200:e timmen

0,47

1,2

30:e timmen

0,80

5,9

Breddningens möjliga sträcka uppgår till 40 meter mellan väg 752:s korsning med Södra
Strandvägen och anslutningen till väg 160. Sträckan ger tillräcklig magasineringslängd med en
kölängd på 6 fordon vid antagande att varje fordon är 5 meter och att avståndet till fordonet framför
är två meter.
För att ytterligare säkerställa kapaciteten i benet finns möjlighet att ändra linjeföringen utmed väg
160. Genom att skapa ett accelerationsfält på väg 160 för vänstersvängande fordon från väg 752
förbättras förutsättningarna för vänstersväng. Något behov av ändrad linjeföring föreligger inte då
kapacitetsanalysen av breddningen i CAPCAL visar att endast breddningen medför en tillräcklig
kapacitetshöjning. Möjligheten att ytterligare öka kapaciteten kvarstår och kan vid en framtid där
högre trafikkapacitet efterfrågas nyttjas.
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Föreslagna sträckningar

Utredningen har resulterat i tre förslag för vägsträckningar och fem alternativ till cykelleder utifrån
gällande cykelplan. Trafikering av utryckningsfordon och renhållningsfordon inom området har
säkerställts genom körspårsanalyser med typfordon Los och Lu. Körspåranalyserna har legat till
grund för vald dimensioneringen och körbanebredd på gatusektionen som resulterat i två
typsektioner. Samtliga vägsträckningar tillåter möte mellan personbil och typfordon Los, Lu och
LBn på raksträcka med utrymmesklass A. Förslagsskisser i plan och profil återfinns i Bilaga 9-25.

Figur 12 Typfordon Los, Lu och LBN, VGU 2015
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4.1 Ny dragning av Ängsvägen
Den nya dragningen av Ängsvägen föreslås till 5,4 meter med stödremsor på 0,25 meter på
respektive sida. Bredden medger med god mötesmarginal mellan personbilar och typfordon Los
eller Lu. Eventuell framtida dragning av buss i området har säkerställts genom körspåranalyser
av typfordon LBn och möjliggör möte med personbil på raksträckor. En intilliggande gång- och
cykelbana föreslås som en förlängning av befintlig gång- och cykelbana utmed Ängsvägen fram
till Stabergsvägen. Föreslagen ny dragning av Ängsvägen ersätter befintlig sträckning från
Sjömansvägen fram till Stabergsvägen. Existerande del av Ängsvägen med anslutning mot
fastigheterna Röra-Äng 1:85 och 1:225 bevaras och ansluts mot den nya dragningen. Se Bilaga
9.

4.2 Ängsberget 1
Sektionsutformningen för exploateringen av Ängsberget föreslås till 5,1 meters körbanebredd
med stödremsor på 0,5 meter på respektive sida för bland annat anläggning av räcke. Områdets
kraftigt kuperade terräng medför stigningar på 12 % över stora delar av sträckningen.
Kopplingarna mot kommande exploatering kräver anslutningsplan och lutningsutjämning i
stigningen. Ängsbergets topografi möjliggör endast tre stycken anslutningsplan utmed sträckan
som följd av den höjdförlust som varje anslutningen innebär för stigningen. Den kuperade
terrängen, utformningens brist på raksträckor samt att möte med typfordon Los endast är möjligt
på raksträckor med denna bredd rekommenderas därför mötesplatser. Lämpligtvis placeras
mötesplatserna utmed längre sträckor och då t.ex. i kombination med kommande exploaterings
parkeringsplatser. Föreslagen sträckning är skapad med små radier för att minska mängden
bergschakt. En breddökning i kurvor kan därför möjligen även övervägas för att skapa
gynnsammare sikt- och mötesmöjligheter. Se Bilaga 10 och 11.

4.3 Ängsberget 2
Samma vägbredd som stigningen uppför Ängsberget har används även för den sträckan som
utgör lokalgata på toppen. Då räcke inte krävs där reduceras bredden på stödremsorna till 0,25
m per sida. Möten mellan typfordon Los och personbil rekommenderas, likt i stigningen, ske vid
mötesplatser, vilka samordnats med exploateringsområdets parkeringar. Se Bilaga 12 och 13.

4.4 Breddning med ny gång- och cykelbana utmed Ängsvägen
Föreslagen breddning medger en 2,5 meter bred kombinerad gång- och cykelbana utmed
Ängsvägen. Breddningen utförs från cirkulationsplatsen fram till korsningen med Sjömansvägen
och ansluter därefter mot föreslagen ny dragning av Ängsvägen. Bitvis kommer banan att
separeras från vägen och gå utmed egen sträckning för att sedan åter ansluta mot Ängsvägen.
Eventuell framtida dragning av busslinje i området har säkerställts genom körspåranalyser av
typfordon LBn och möjliggör möte med personbil på raksträckor. Mellan Styrmansvägen och
Skepparns väg finns inte tillräckligt med utrymme för föreslagen breddning, varför gång- och
cykelbana här minskas till 2 meter. Se Bilaga 14.

4.5 Breddning med ny gång- och cykelbana utmed Åvägen
Befintlig gångbana utmed Åvägen från cirkulationsplatsen fram till Kaprifolvägen föreslås breddas
till 2,5 meter och göras om till en kombinerad gång- och cykelbana. För att åstadkomma
breddningen smalnas befintligt väg ner till 5,1 m med 0,25 m stödremsa mot befintliga parkeringar
och får en minskad utrymmesklass som följd, vilken ändå är tillräcklig för befintlig trafiksituation.
Se Bilaga 15.
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4.6 Gång- och cykelbana Henån skola – Ängsberget
En ny gång- och cykelförbindelse föreslås från exploateringen av Ängsberget till Henåns skola.
Den 2,5 meter breda förbindelsen stiger utmed bergskanten med en jämn lutning på strax under
4 % mot exploateringen. Dragning är utformad med små radier för att minimera bergskärningar
och bergsschakter i den kraftigt kuperade terrängen. Den nya förbindelsen ansluter mot befintligt
gång- och cykelbana i söder samt mot planerad vändplats för kommande exploatering av
Ängsberget i norr. Se Bilaga 16 och 17.

4.7 Gång- och cykelbana Henån skola – centrum
Befintligt gång- och cykelförbindelse mellan Henåns skola och centrum anses bristfällig.
Sträckningen löper från skolan genom en brant ravin och över en delvis raserad bro för att ansluta
mot Fågelsångsvägen. Den raserade bron och de kraftiga stigningarna i ravin gör förbindelsen
svårframkomlig för cyklister, som istället trafikerar gångbanan utmed väg 752 mot centrum. En
ny sträckning föreslås istället ansluta via befintlig åker mot Tulpanvägen där befintlig stigning mot
skolan från ravinen bevaras. Se Bilaga 18 och 19.

4.8 Gång- och cykelbana Henån skola – Ängsvägen
Befintlig förbindelse mellan Henåns skola och norra Ängsvägen föreslås upprustas och beläggas
med asfalt samt breddas till 2,5 meter. Anslutningen anpassas mot föreslagen förbindelse till
Ängsberget. Se Bilaga 20 och 21.

4.9 Anslutning gångbana Ängsberget – Ängsvägen
Föreslagen gång- och cykelbana från Ängsberget mot Henån skola löper längs med Ängsbergets
bergskant vilket möjliggör en gångförbindelse med trappa ner mot Ängsvägen. Trappan får en
höjdskillnad på ca 25 meter. Se Bilaga 22 och 23.

4.10 Anslutning gångbana Ängsberget – Befintliga bostäder Ängsberget
Befintlig bebyggelse på Ängsberget föreslås förbindas med kommande exploatering via en gånganslutning
som förgrenas till Bråtenvägen respektive Rosekasvägen. Det råder stora höjdskillnader mellan dessa
områden varför det för några särskilt branta partier föreslås trappa för att möjliggöra förbindelse. En
kombinerad gång- och cykelbana är möjlig, vilket illustreras i svart i Bilaga 24. Höjdskillnaderna kräver en
längre sträcka och tar samtidigt mer plats i anspråk från kommande exploatering. Se Bilaga 24 och 25
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Förkastade alternativ

Flera alternativa dragningar uppför Ängsberget har studerats före slutlig lösning valdes.
Alternativen bedömdes mot påverkan på befintlig bebyggelse, kostnad samt utformningens
konsekvenser för kommande exploatering. Samtliga alternativ medför att det på vissa delsträckor
utförs bergsskärningar och mur för att minimera slänter och räcken. Dragningarnas små radier
kan möjligen kräva en breddökning i kurvor för att ytterligare förbättra mötes- och siktkraven.
Detta är något som får studeras i kommande projekteringsskede och som kan medföra en ökad
mängd bergsskärning. De tre förkastade alternativen till vald dragning redovisas i Figur 13, Figur
14 och Figur 15.

5.1 Förslag 1 på dragning till Ängsvägen
Alternativet innebär en längre stigningssträcka, stora bergsskärningar i inledningen och mur för
att minimera påverkan på befintliga fastigheter och bostadsbebyggelse, vilket medför högre
kostnader. Den längre stigningssträckan medför gynnsammare förhållanden för anslutningar mot
kommande exploatering med fler möjliga anslutningar med kortare avstånd mellan dessa.

Figur 13 Förkastat förslag på dragning till Ängsberget med anslutning sydväst om Ängsvägen
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5.2 Förslag 2 på dragning till Ängsvägen
Alternativet innebär en kort stigningssträcka med kraftig lutning på delar av sträckan vilket endast
möjliggör två anslutningar till framtida exploatering. Dragningen går via en befintlig fastighet med
bostadshus som då troligtvis måste lösas in. Den kortare sträckningen med mindre bergschakt
medför en lägre konstruktionskostnad samtidigt som en inlösen av fastigheten innebär kostnader
och olägenheter.

Figur 14 Förkastat förslag på dragning till Ängsberget med stor påverkan på befintlig bebyggelse.
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5.3 Förslag 3 på dragning till Ängsvägen
Alternativet innebär en kort stigningssträcka med kraftig lutning på delar av sträckan vilket endast
möjliggör två anslutningar till framtida exploatering. Dragningen inkräktar ej märkbart på befintliga
fastigheter men medför en betydlig ökad mängd bergschakt, vilket är kostnadsdrivande.

Figur 15 Förkastat förslag på dragning till Ängsberget med mindre påverkan på befintlig bebyggelse.
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Kostnadsuppberäkning

För att få en tidig kostnadsindikation utfördes en kostnadsberäkning i början av utredningen på
de då bedömda gällande alternativen. Efter att samtliga alternativ har fastställts har inte någon
komplettering på kostnadsuppskattningen utförts. De alternativ som kostnadsuppskattades
återges i Tabell 30 samt i detalj i Bilaga 26.
Tabell 30 Tidig kostnadsuppskattning Henån

Kostnadsuppskattning
Ny dragning av Ängsvägen
Förkastat förslag 2 på stigning
Ängsberget 2
Breddning Ängsvägen
Breddning Åvägen
Ny GC-bana Ängsberget - Henåns skola
Breddning utmed GC-bana väg 160
Vänsterfält korsning 160/752

9 128 685
9 570 965
6 189 640
1 230 750
287 650
3 965 250
217 670
152 410

Totalt

30 743 020
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Behov av förbifart

Behovet av att överföra trafiken på väg 752 genom centrala Henån till en förbifart har studerats
genom att skatta påverkan av befintlig väg 752. Skattningen baseras på vägens bedömda
framtidatrafikering, barriäreffekt, säkerhet, kapacitet, och bulleralstring.
Bedömningen av vägens barriäreffekt baseras på Gångbar stad från Trafikverket och SKL enligt
Figur 16 nedan. Framtida ÅDT utmed väg 752 är enligt Tabell 24 beräknad till 7088 fordon/dygn.
Dimensionerande flöde för bedömningen antas som ett jämt fördelat timtrafikflöde av trafikflödet
mellan 12 mest belastade timmarna under dygnet (08:00 och 20:00). Enligt Bygga om eller bygga
nytt - Trafikverket, motsvarar trafikflödet under dessa timmar 84 % av dygnstrafiken, vilket
motsvarar 5954 fordon och som i sin tur ger ett genomsnittligt timflöde på 496 fordon per timme.
Medförd barriäreffekt blir då måttlig och anses främst påverka gående mot större lekplatser eller
lågstadieskolor.

Figur 16 Bedömning av trafikflödets barriäreffekt enligt
Gångbar stad av Trafikverket samt SKL.

Idag korsar tre huvudgångstråk väg 752. Korsningen intill Bråtenvägen är signalreglerad,
korsningen mellan Genvägen och skolan är planskild och korsningen med Åvägen sker vid
markerade övergångställen vid cirkulationsplatsen. Befintliga åtgärder för att minska
barriäreffekten vid dessa huvudgångstråk bedöms som tillräckliga och väl placerade. Ytterligare
åtgärder för att reducera den upplevda barriäreffekten, så som nya korsningspunkter, anses inte
nödvändiga då huvudgångstråkens behov redan tillgodosetts.
Enligt STRADA blev 25 personer skadade i trafikolyckor utmed väg 752 inom centrala Henån
mellan 2006-2012 (se berörd sträcka i Figur 17 nedan). De tre vanligaste olyckstyperna där
personer skadas är avsvängandeolyckor, kollision mellan cykel/moped samt korsningsolyckor.
Inga personer har fått allvarliga skador, 6 personer har fått måttliga skador och resterande 19
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personer har fått lindriga skador på berörd sträcka. Utifrån denna skadestatistik och utifrån
händelseförloppet för samtliga trafikolyckor har slutsatsen dragits att sträckan inte är i behov av
åtgärder på grund av trafiksäkerhetbrister.

Figur 17. Uttag av lindriga till svåra olyckor, enligt STRADA, utmed berörd sträcka mellan åren 2006-2012.

Enligt utförda kapacitetsberäkningar håller befintliga korsningar god kapacitet. De
kapacitetsminskningar som kan ske utmed korsningen med väg 752 och väg 160 åtgärdas
lämpligtvis med föreslagna mindre trimningsåtgärder. Vid säkerställning av kapaciteten utmed
korsningen anses det inte föreligga något behov av förbifart kapacitetsmässigt.
Framtida bullernivå bedöms utifrån trafikanalysens skattade framtida trafikflöde på väg 752.
Övervägandet sker utifrån Boverkets och SKL:s broschyr ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”.
Tabellerna ger ett approximativt värde som förutsätter en normal trafiksammansättning. Det bör
tilläggas att den sammanlagda ljudnivån även beror av andra faktorer så som terräng, vägmaterial
och andra bullerkällor. För en precis bedömning krävs därför en simulering/beräkning av
ekvivalenta ljudnivåer.
Utifrån tabellerna beräknas den ekvivalenta ljudnivån på 55 dBA spridas till 60-80 meter från
vägmitt. Strax intill, ca 10 meter från vägmitt, uppgår ekvivalent ljudnivå till 63-64 dBA.
Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bör den ekvivalenta ljudnivån understiga 55 dBA för
nybyggnation samt för att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder. För äldre
befintliga bostäder som är uppförda innan 1997 behöver åtgärder först övervägas vid ekvivalenta
ljudnivåer över 65 dBA, enligt praxis i tillsynsärenden. Bullerreducerande åtgärder är därmed inte
något som krävs för vägsträckan.
För att halvera det uppskattade influensområdet av trafikbuller över 55 dBA krävs det att
trafikflödet på väg 752 mer än halveras. Vid en minskning av trafikflödet med 60 % bedöms den
ekvivalenta ljudnivån på 55 dBA spridas till 30-35 meter från vägmitt. En så stor flödesreduktion
bedöms vara osannolik, eftersom vägen förutom att vara genomfartsled även fungerar som
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huvudgata för samhället där merparten av trafikanternas målpunkter ligger i omedelbar närhet.
God miljökvalitet för berörda fastigheter intill vägen uppnås därför rimligast med
bullerreducerande åtgärder.
Andelen tung trafik utmed tertiära länsvägar uppgår enligt Trafikverkets, Bygga om eller bygga
nytt, till 5 %. Andelen tung trafik utmed väg 752 uppgår till 6 %, vilket enligt ovan beräkning
motsvara 425 fordon per dygn 2037. Parten är högre än genomsnittet men anses inte uppgå till
den grad att den motiverar en förbifart.

8

Slutsats och diskussion

Henåns befintliga trafiksystem bedöms fungera väl och ge god kapacitet för kommande
exploatering i cirkulationsplatsen samt i korsningen med Södra Strandvägen.
Belastningsgraderna med tillhörande kölängder för dimensionerande timme motsvarar en god
standard och inga trimningsåtgärder krävs. Granskningen av trafiksystemet under storhelger
utförs främst för att säkerställa systemets kapacitet vid hög påfrestning. Cirkulationsplatsen och
korsningen med Södra strandvägen klarar en ökad belastning med minskad standard som följd
och någon åtgärd krävs därför inte för dessa trafikpunkter.
I korsningen mellan väg 752 och väg 160 uppnås en låg standard under dimensionerande timme
och risk för att trafiksystemet havererar under storhelger efter planerad exploatering föreligger.
För att undkomma överbelastningsproblematiken, som främst gäller vänstersvängande fordon
från väg 752, föreslås enklare trimningsåtgärder. Anslutningen från väg 752 föreslås breddas till
två körfält för att separera vänstersvängande och högersvängande trafik.
Ett behov av en förbifart runt centrala Henån anses inte föreligga. Bulleralstringen kräver inga
åtgärder och behovet uppskattas gälla intilliggande fastigheter. Sträckan bedöms inte vara i
behov av åtgärder för att minska olycksrisken. Vägens barriäreffekt bedöms inte vara i behov av
åtgärder och framtida trafikkapacitet bedöms som god. Andelen tung trafik utmed vägsträckan
anses inte tillräcklig för att motivera en förbifart.
När det gäller trafikalstringen och beräkningarna av de riktningsfördelade maxtimtrafikflödena
finns det alltid ett visst mått av osäkerhet vid denna typ av beräkningar. Vid beräkningarna har
sådana val och överväganden gjorts som bidrar till att trafikflödena hellre skattats lite högre än
motsatt för att säkerställa funktionen. Samtliga korsningars korta avstånd till varandra medför att
de påverkar varandra i högre grad. I det fortsatta arbetet rekommenderas därför en fördjupad
utredning där trafikmodelleringar/simuleringar över hela trafiksystemet utförs.
Föreslagna sträckningar skapar goda förutsättningar för kommande exploatering. Den starkt
kuperade terrängen vid Ängsberget medför stora lutningar på möjliga dragningar med
begränsade anslutningsmöjligheter mot kommande bebyggelse som följd. De nya gång- och
cykelbanorna sammanfaller väl med den kommunövergripande cykelstrategin och
sammanbinder planerad bebyggelse i Dalby och på Ängsberget.
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