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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Mariestads kommun arbetar med ett detaljplanearbete för området Korstorp. Detaljplanen omfattar cirka 150 

hektar och ska möjliggöra etablering av storskalig industriverksamhet. Etableringen väntas generera stora 

trafikmängder till och från planområdet och behöver utredas för att visa påverkan på anslutande statlig 

infrastruktur, däribland planerad vägplan E20 förbi Mariestad. 

Det aktuella området ägs av kommunen och är beläget öster om Mariestad tätort i ett strategiskt läge längs 

med E20 i anslutning till trafikplats Brodderud. Planområdet begränsas utöver E20 i väster, av den statliga 

länsvägen 202 i norr samt skogsmark och bostadsbyggnader öster- och söderut, enligt Figur 1. Planområdet 

planeras trafikförsörjas via väg 202 och Mariestads planenhet har i samråd med Trafikverket efterfrågat en 

trafikutredning som ska utgöra underlag för planläggningsarbetet. 

 

  

Mariestad 

Figur 1. Översiktskarta av områdets placering. Skala 1:50 000, SWEREF 99 TM, RH 2000. 
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1.2 Syfte 

Trafikutredningen syftar till att utreda trafikalstring till följd av etableringen på Korstorp och hur det påverkar 

trafikflöden i det omgivande trafiknätet samt föreslå trafiklösningar i syfte att hantera den ökade trafiken. 

Utredningen ska fungera dels som ett underlag till planområdets detaljplanearbete, dels som underlag till 

Trafikverkets medfinansieringsavtal. 

 

1.3 Avgränsning 

Geografisk avgränsning av planområdet redovisas i Figur 1. Den nya anslutningens läge och utformning 

redovisas på översiktliga skisser enligt riktlinjer och mått i VGU (Vägar och gators utformning). Utifrån 

uppskattad bebyggelse används Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att bedöma tillkommande trafik 

tillsammans med trafikmätningar för befintligt trafiknät. Utredningens utformningsförslag avgränsas till att 

endast utreda korsningar och trimningsåtgärder i plan och genomförs utan höjddata. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Trafiken idag 

Trafikverkets väg 202 ansluter i väster till landsväg E20 och i östergående riktning till mindre orter som 

exempelvis Töreboda. Förbi planområdet har väg 202 en vägbredd på ca 8 meter och är hastighetsbegränsad  

till 80 km/h. Trafikverket genomför projekt E20 förbi Mariestad1. I projektet byggs trafikplats Brodderud om 

enligt bifogad illustration. Väg 202 trafikeras idag av en regional busslinje mellan Töreboda och Mariestad med 

30 till 60 minuters turtäthet. Den närmsta hållplatsen är Lövåsen västra, belägen ca 150 meter från 

planområdets östra ytterkant. 

 

Figur 2. Busslinje 504 förbi planområdet Källa: Openstreetmap 

I utredningsområdet ligger det som enligt Mariestads cykelkarta kallas för ”trevliga cykelvägar” vilka längre 

österut ansluter till Västgötaleden. I övrigt finns det inga cykelförbindelser till området. Det planeras anläggas 

en gång- och cykelbana på norra sidan om trafikplats Brodderud i samband med dess ombyggnation. 

 

Figur 3. Årsdygnstrafik (2020). Värden är hämtade från Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket). *Mätår 2011 **Mätår 2017.  

 
1 E20 förbi Mariestad - Trafikverket 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E20-GoteborgOrebro/e20-forbi-mariestad/
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2.2 Områdets framtida utbyggnad 

Planområdet för den nya etableringen motsvarar en yta på ca 150ha där en storskalig industri ska etableras. 

 Trafikplats Brodderud 

För trafikplats Brodderud placeras den östra cirkulationsplatsen så nära E20 som möjligt, och med för 

vägstandarden god linjeföring, se Figur 4. Befintlig bro behålls och behöver då breddas för att få plats med 

gång- och cykelvägen som placeras genom trafikplatsen på den norra sidan av väg 202. En ny 

cirkulationsplats, nordväst om trafikplatsen, binder samman väg 202 och blivande väg 2981 samt 

Stockholmsvägen. 

 

Figur 4 Illustration över trafikplats Brodderud enligt vägplan. Källa: Trafikverket 
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3 Kapaciteten i trafiksystemet 

 

Industriverksamheten kommer ge upphov till nya trafikmängder som kommer att belasta det befintliga 

trafiknätet. Trafiken alstras dels från nyttotrafik (leveranser och andra transporter) dels från arbetstillfällen som 

verksamhetsområdet skapar. Kapacitetsutredningen består av två huvuddelar. Första delen handlar om att 

utreda kapaciteten för trafiknätet i anslutning till planområdet samt identifiera kapacitetshöjande åtgärder för 

att hantera planområdets trafikvolymer. Den andra delen handlar om att omvandla de kapacitetshöjande 

åtgärderna till trafikutformningsförslag där trafikskisser på en översiktlig nivå ska visa på funktion och 

utrymmesbehov för de olika korsningarna.   

Kapacitetsutredningen består av: 

• Trafikmätning 

• Trafikuppräkning  

• Trafikalstring till och från planområdet  

• Identifiering av dimensionerande trafiksituation 

• Målfördelning och efterfrågemodell  

• Trafikslagsfördelning  

• Nätutläggning  

• Kapacitetsberäkningar i SIDRA 
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3.1 Förutsättningar för kapacitetsberäkningar 

Nya trafikmätningar från videoanalys från Trafikia 

genomfördes april 2022 och ligger till grund för 

kapacitetsberäkningarna i efterföljande kapitel. 

Apriltrafiken kan ses som ett genomsnittligt 

trafikflöde i relation till den årliga 

säsongsvariationen varpå trafiken ej ÅDT-

justerats i det fallet. Utredningen utgår vidare från 

mätveckans genomsnittliga trafikflöden; 

medeldygnstrafik (ÅDT). Mätpunkterna illustreras 

i Figur 5. 

Utifrån mätningarna kan dimensionerande timme 

identifieras och en generell dygnsvaraition 

studeras. Dygnsfördelningen för de olika 

mätpunkterna har sen beräknats tillsammans 

med områdets alstrade trafik för bedömning av 

dimensionerande trafiksituation. I Figur 6 visas de 

fyra mätpunkternas dygnsvariation. Mätningarna 

visar att mätpunkt A har störst totalt trafikflöde och mätpunkt D har lägst totalt trafikflöde. Dimensionerande 

timflöde i samtliga korsningar är 17:00.  

 

 Trafikalstring till och från planområdet 

Industriverksamheten kommer ge upphov till nya trafikmängder som kommer att belasta det befintliga 

trafiknätet. Trafiken alstras dels från nyttotrafik (leveranser och andra transporter) och dels från arbetstillfällen 

som verksamhetsområdet skapar. För beräkning av trafiken har Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. I 

verktyget har frågor besvarats utifrån de mål och riktlinjer som Mariestads kommun arbetar efter samt hur det 

geografiska försättningarna ser ut. 

Beräkning av trafikalstringen till och från planområdet utgår ifrån en uppskattning av antal anställda, 

arbetstider och godsflöden som indata till trafikalstringsverktyget. Detta har varit utgångspunkt vid 

trafikalstringen i utredningen som en presentation av ett trafikalt worst case-scenario. Arbetsstyrkan består 

uppskattningsvis av skiftarbetare och kontorsarbetare. Verksamhetstyp för området är större industri vilket för 

den planerade verksamhetsytan motsvarar ca 6 000 anställda, enligt trafikalstringsverktyget. Godstransporter 

bedöms fördelas över hela dygnet enligt en normalfördelning till och från planområdet.  

Varje skiftbyte antas innebära att personer anländer till planområdet personer åker ut från planområdet under 

en relativt kort tid. Utifrån beräknade trafikflödesfördelning tillsammans med befintlig trafik på anslutande 

vägar har en dygnsfördelningsuppskattning kunnat göras. En teoretisk dygnsfördelning till och från siten 

redovisas nedan i Figur 7. 

Figur 5 Mätpunkter videomätning. Källa: Trafikia 

Figur 6 Dygnsfördelning befintlig trafik april 2022 i de olika mätpunkterna 
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Figur 7 Teoretisk dygnsfördelning med antagande om skiftbyte och analys av trafikmätningar  

Den teoretiska dygnsfördelningen pekar på att dimensionerande trafikflöde i systemet, det vill säga på väg 202 

och trafikplats Brodderud, sammanfaller med tiden för skiftbyte inom planområdet.  

Resultatet av trafikalstringsverktyget visar en framtida bilalstring motsvarande ca 12 400 f/d inklusive 10 % 

nyttotrafik. Alstringens beräknade trafikslagsandelar visas enligt cirkeldiagrammet till höger. 

För de statliga vägarna E20 och 202 har trafikmätningen från 2022 räknats upp enligt Trafikverkets 

uppräkningsfaktor som för Västra Götaland är 1,22 (Pb – personbil) och 1,48 (Lb – lastbil) fram till år 2040. År 

2040 har valts då etableringen planeras påbörja sin verksamhet i närtid samt då det finns stora osäkerheter 

med framtida prognoser om generella trafikökningar i vägsystemet, i synnerhet på väg 202. 

 

  

Teoretisk dygnsvariation
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7%

10%

10%
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Kollektivtrafik

Cykel

Till fots
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 Målfördelning till och från planområdet 

Fördelningstalen baseras på potentiella upptagningsområden för arbetskraft till planområdet. Utifrån olika 

exempel på resbenägenhet och restider för arbetspendling samt interna diskussioner har en slutlig 

målfördelning kunnat antas. Stora tidsavstånd påverkar benägenheten för individer att arbetspendla mellan 

bostad och arbete. Längre än 45 minuters restid gör att pendlingsintensiteten avtar snabbt.2 En fördelning från 

andra etableringar i närområdet visar att ca 89% har en restid mellan 0-30 minuter med bilen till jobbet, se 

Tabell 1. 

 Tabell 1 Restider för bilpendlare hos andra etableringar 

 
 
 
 
 
 

Som komplement har data från nationell RVU3 inhämtats för att se resbenägenhet för arbetspendling med bil 

enligt Tabell 2. Stora tidsavstånd påverkar benägenheten för individer att arbetspendla mellan bostad och 

arbete.  

 Tabell 2 Restider för bilpendlare – Nationell RVU 

 

 

 

 

Då Korstorp endast har ett fåtal mindre orter som exempelvis Mariestad, Töreboda och Ullervad inom 30 min 

pendlingsavstånd bedöms det därför krävas längre pendlingsavstånd (mestadels via bilresor) till planområdet. 

Motiv till en avvikande fördelning från de två exemplen ovan är alltså att Mariestads tätort tillsammans med 

närliggande orter inte är tillräckligt stora för att försörja hela arbetsplatsens kompetensbehov. Därför har 

fördelningen för pendling inom 30 min skruvats ner från 84-89% enligt värdena ovan till 75% enligt Tabell 3 

nedan. 

Tabell 3 Uppskattad resbenägenhet till plaområdet för bilpendlare 

75% inom 30 min 

15% 30-45 min 

10% 45-60 min 

För att ta reda på upptagningsområdet för arbetspendling till planområdet har en GIS-analys genomförts. GIS-

analysen fungerar som underlag för att förstå potentialen för regional, inomregional och lokal arbetspendling. 

Syftet är att kunna uppskatta målfördelningen till och från planområdet och trafikplats Brodderud. I Error! 

Reference source not found. och Tabell 4 redovisas resultatet av målfördelning västergående, norrgående, 

östergående och södergående trafik i kombination med restidsavstånd och befolkningsmängd.  

 
2 IHJ 
3 Förvärvsarbetande och deras arbetsresor, 2018 (Trafa) 

Restid (min) Andel 

0-30 88,6% 

30-45 10,1% 

45-60 0,6% 

60+ 0,8% 

Restid (min) Andel 

0-30 84% 

30-45 5% 

45-60 6% 

60+ 5% 



Trafikutredning Mariestad Korstorp 2.0 

 
Komplettering av trafikutredning  
Uppdragsnr.: 108 00 29   Version: 3.0 

  

2023-01-10  |  Sida 12 av 33  

 

Figur 8 GIS-analys för målfördelning och restidsavstånd 

Sammanställning av total procentuell målfördelning utifrån GIS-analys tillsammans med procentuell 
restidsantagande visas nedan i Tabell 4. 

Tabell 4 Sammanställning av målfördelning till och från planområdet 

Norr/A 12% 

Väst/B 25% 

Syd/C 41% 

Öst 21% 

Utifrån resultat från trafikalstringen samt trafikmätningar från 2022 uppräknade till prognosår 2040 har en 

målfördelning gjorts för kringliggande trafiknät, se Error! Reference source not found.. Därtill har antagande 

gjorts om att exploateringsområdets svängrelationen är 95% till/från E20 och Mariestad.  

 
Figur 9 Målfördelningsanalys ÅDT. Orangea siffror är inklusive alstring från exploateringsområde 2040. 
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 Antagande om trafikslagsfördelning till planområdet 

Den totala arbetspendlingen från Mariestad med omnejd beräknas vara 25%, enligt målfördelningsanalysen. 
Från dessa bedöms trafikslagsandelarna vara enligt utförd trafikalstring med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg enligt Tabell 5 nedan.  
 
Tabell 5 Beräknad trafikslagsandel från planområdet 

Trafikslagsandel från Mariestad 

Bil 72% 

Kollektiv 7% 

GC 21% 
 
Övriga resor från Syd och Norr bedöms vara mestadels med bil och 3,5% med kollektivtrafik. Från Töreboda 

och trafik från österut på 202 bedöms samma andel kollektivtrafik som från Mariestad, alltså 7%, då busslinje 

504 trafikerar sträckan idag (vid ny dragning in eller i anslutning till området). Totalt antas 2,5% av bilresorna 

bestå av samåkande arbetspendling. Den totala trafikslagsfördelningen till och från siten beräknas därmed 

vara enligt graf nedan. 
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 Potentiella cykelförbindelser 

Hela Mariestads tätort ligger inom 5-25 min cykelavstånd till planområdet vilket bör göra cykeln till ett relativt 

attraktivt alternativ för arbetspendling till området. Enligt Trafikverkets vägplan för Brodderud planeras det för 

en ny gång- och cykelväg på norra sidan av bron över E20 som kommer att binda samman området med 

Mariestads tätort och göra det enkelt för gång- och cykeltrafikanter att ta sig till och från området. Ambitionen 

bör vara att det nya planområdet kan koppla på den nya tilltänkta gång- och cykelbanan över E20 och erbjuda 

gång- och cykeltrafikanter en gen och säker väg och goda möjligheter för cykelparkering nära etableringens 

entréer.  

 

Figur 10 Eventuella nya cykelkopplingar till planområdet 
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Förslag till gång- och cykelförbindelse 

Ett alternativ till planerad cykelförbindelse via trafikplats Brodderud är att bygga en cykelförbindelse med 

anslutning de centrala delarna av planområdet och med en anslutning till den tilltänkta parallellvägen väster 

om E20. En sådan förbindelse illustreras i figuren nedan, se Figur 11. Vid en översiktlig beräkning utifrån 

terrängdata i Google Earth har en skiss på potentiell förbindelse gjorts för att illustrera förutsättningarna för 

exempelvis ramplängder. Terrängkartan visar att området västerut ligger över E20 med ca 1 meter och 

området österut (planområdet) ligger ca 2,5 meter lägre än E20 vid den punkt där förbindelsen skissats. 

Skissen har även utgått från en fri höjd på 5,3 meter med en brokonstruktion på 1,3 meter i höjd och en lutning 

på 4%. Ramplängderna blir då 148 meter på västra sidan och 228 meter på östra sidan som kan utformas 

med exempelvis s-form för att ta ut höjdskilldnaden. En schematisk skiss på en sådan bro över E20 illustreras 

i Figur 11, med erfordeliga ramplängder på respektive sida. Brons exakta placering behöver studeras närmre 

med avseende på terrängdata, restider från Mariestad, parallellvägens sträckning, områdets entréer och 

arbetsdensitet (var de flesta arbetar inom området).  

 

 

Figur 11 Schematisk skiss på gång- och cykelförbindelse över E20 
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 Kollektivtrafik 

Planområdet bör försörjas och möjliggöra för busshållplatser i nära anslutning till etableringens tänkta entréer. 

Frågan om hur området kan försörjas med kollektivtrafik bör fortsätta i dialog mellan etablering, kommun, och 

Västtrafik. Exempel på lösningar kan vara att dra om befintlig linje 504 genom området med extrainsatta 

bussar vid peaktid eller genom en ny kollektivtrafiklinje/industribuss som planeras utifrån etableringens 

arbetstider. Potentiella stråk och hållplatser redovisas i Figur 12 och kan fungera som diskussionsunderlag 

och redovisning för vidare dialog med VGR och Vtf. Det bör även ses över möjligheter för kombinerade 

regionala resor till planområdet som exempelvis pendeltåg-buss från Töreboda/Mariestad och 

Skövde/Mariestad. 

 

Figur 12 Potentiella kollektivtrafikförbindelser 
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 Övriga potentiella åtgärder för minskat bilresande 

Det kan finnas ytterligare utrymme för att minska bilandelen vid arbetspendling till och från planområdet. 

Några exempel på åtgärder för minskat bilresande som skulle kunna appliceras på planområdet är: 

- Resfria möten och distansarbete (Kontorsarbetare) 

- Stimulera gång och cykeltrafik  

o Goda förbindelser för gång- och cykeltrafiken från Mariestads tätort till site 

o Bra cykelparkering (väderskyddad, nära entré, cykelpump, duschar och omklädningsrum) 

o Cykelförmån (en peng öronmärkt för att uppmuntra till cykelresor) 

o Hälsotrampare/testcyklister 

- Underlätta för resor med kollektivtrafik 

o Goda kollektivtrafikförbindelser för både lokalt och regionalt resande. 

o Hög turtäthet och goda restidskvoter mot bilen  

o Hållplatslägen nära entréerna 

o Tidtabeller/realtidsinformation på arbetsplatsen 

o Kollektivtrafiksförmån 

o Uppmuntra till kollektiva resor i tjänsten (Kontorsarbetare) 

- Företagsbilpool för tjänsteresor 

- Parkeringsavgifter och längre gångavstånd till entré än för övriga färdmedel 
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3.2 Kapacitetberäkningar  

De tre korsningarna vid trafikplats Brodderud har kapacitetstestats utifrån gällande vägplan, trafikslagsandelar, 
nyalstrad trafik från site och beräknad målfördelning som redogjorts tidigare. Figur 13 visar på de tre 
korsningarna som analyserats. Korsningarna har beräknats utifrån dimensionerande flöde under maxkvart och 
maxtimme. 
 
Korsning 1 består av en nybyggd droppe enligt vägplan väster om E20 med anslutande trafik från E20 
norrifrån och väg 202 väster- och österifrån.  
 
Korsning 2 består av en ny cirkulationsplats enligt vägplan öster om E20 med anslutande trafik från E20 
söderifrån och väg 202 väster- och österifrån.  
 
Korsning 3 består av en ny cirkulationsplats som föreslås i denna utredning som anslutning till planområdet. 
 

 

Figur 13 Analyserade korsningspunkter 

Trafikanalysen bygger på de antagande om målfördelning, trafikslagsandel och föreslagen utformning enligt 

vägplan som redovisats tidigare. Dygnsfördelningen har i kapacitetsberäkningarna utgått från kvartstrafik för 

att kunna fånga de stora trafikflöden som antas uppstå vid skiftbyten men redovisas primärt i timtrafik. 
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 Korsning 1 – Droppe väster om E20 

Befintligt flöde från Mariestad och norrut på E20 samt väg 202 österut är dimensionerande bortsätt från 

planområdets trafik. Kapacitetsberäkningarna visar att befintlig vägplan klarar belastningsgraden under 

maxtimmen. Det dimensionerande flödet för trafiken in till planområdet är från Mariestad där korsningen har 

en belastningsgrad på 0,57 vid maxkvartstrafik. Beräkningarna vid potentiella skiftbyten vid maxkvartstrafik 

visar däremot att korsningen inte klarar kapacitetskraven i norra och östra benet vid utgående skifttrafik. Trafik 

från planområdet i riktning söder ut på E20 skapar hög belastningsgrad på samtliga ben där även avfart från 

E20 norrifrån har svårt att komma ut i droppen med risk för köbildning ner på avfartrampen på E20. Gång- och 

cykelflödet antas vara 5% under dimensionerande timme där cykelpassagen går över det norra benet, avfart 

från E20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 In till planområdet Ut från planområdet 

 202 V E20 N 202 Ö E20 S 202 V E20 N 202 Ö E20 S 

Belastningsgrad 

maxtimme 
0,35 0,29 0,11  0,33 0,35 0,39  

Kölängd max h 15m 10m 0m  13m 14m 0m  

Fördröjning max h 3s 7s 7s  5s 10s 8s  

Belastningsgrad 

maxkvart 
0,57 0,37 0,11  0,45 1,01 0,84  

Kölängd maxkvart 6-31m 4-15m 0m  5-22m 44-177m 0m  

Fördröjning maxkvart 1-4s 2-8s 6s  3-10s 45-180s 8s  

Maxkvart ut från 

planområdet 
Maxkvart in till 

planområdet 

 

Belastningsgrad 
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 Korsning 2 – Cirkulationsplats öster om E20 

Kapacitetsberäkningarna visar att befintlig vägplan klarar belastningsgraden under maxtimmen. 

Cirkulationsplatsen har däremot svårt att hantera de stora flödena vid skiftbyte i båda riktningar i 

maxkvartstrafiken med belastningsgrader upp mot 1. För trafiken in till planområdet så hamnar trafiken på 

avfarten från E20 söderut i konflikt med trafiken i väst-östlig riktning vilket medför risk för köbildning ner på 

avfartrampen på E20. För trafiken ut från planområdet hamnar trafiken i öst-sydlig riktning i konflikt med 

befintlig väst-östlig trafik från Mariestad vidare ut på väg 202 med risk för omfattande köbildning österut på väg 

202 vilket skulle påverka en potentiell ny anslutning till planområdet i mycket hög grad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In till planområdet Ut från planområdet 

 202 V E20 N 202 Ö E20 S 202 V E20 N 202 Ö E20 S 

Belastningsgrad 

maxtimme 
0,31  0,11 0,33 0,27  0,45 0,15 

Kölängd max h 12m  4m 13m 10m  24m 5m 

Fördröjning max h 5s  5s 7s 5s  5s 6s 

Belastningsgrad 

maxkvart 
0,5  0,11 0,95 0,3  0,97 0,13 

Kölängd maxkvart 6-25m  1-5m 50-195m 3-13m  210-850m 1-5m 

Fördröjning maxkvart 1-5s  1-5s 11-44s 2-6s  2-8s 2-6s 

Belastningsgrad 

Maxkvart ut från 

planområdet 
Maxkvart in till 

planområdet 
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 Korsning 3 – Anslutning till planområdet 

 

3.2.3.1 Urval av korsningsalternativ 

Initialt har en kapacitetsanalys gjorts för att kunna avgöra vilken påverkan den alstrade trafiken förväntas ha 

på vägnätet för olika korsningstyper med anslutning till planområdet.  

Initialt har sju möjliga korsningstyper analyserats utifrån den beräknade trafikalstringen för att se vilket 

korsningsalternativ som uppfyller kapacitetskraven. Den andra delen beräknar varje korsningstyps 

maxkapacitet för att ta fram en uppskattning kring var respektive lösnings brytpunkt avseende trafikflöde går. 

Analyserade korsningstyper är: 

1. Trevägskorsning (väjning till och från området) 

2. Omvänd trevägskorsning (väjning från väg 202 i västlig riktning) 

3. Optimerad omvänd trevägskorsning (dubbla svängkörfält) 

4. Cirkulationsplats, ett körfält 

5. Cirkulationsplats två körfält i syd- och västben 

6. Signalkorsning 

7. Optimerad signalkorsning (dubbla vänstersvängskörfält och fri högersväng) 

 
 

Kapacitetsutredningen visade på att korsningsalternativ 5 – cirkulationsplats med två körfält var den mest 

lämpliga åtgärden utifrån den antagna trafikalstringen.Cirkulationsplatsen har sedan modifierats och är 

utformad med hänsyn till de stora trafikflödena vid skiftbyten och för att försöka mildra påverkan på befintlig 

trafik på väg 202. Korsningen utformas därför med en fri höger till planområdet och med ett extra 

vävningskörfält för planområdets utgående trafik i västlig riktning. 

 

  

Figur 14 Schematiska 
korsningstyper 
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3.2.3.2 Kapacitetsutredning cirkulationsplats 

Kapacitetsberäkningarna visar att cirkulationsplatsen klarar belastningsgraden under både maxtimmen och 

under maxkvartstrafik. Vid utgående skiftbytestrafik uppstår det viss belastning och köbildning inne på site, 

med en belastningsgrad på 0,74 under maxkvartstrafik och risk för köbildning upp till 50 meter vilket hanteras 

inom magasinlängden. Den fria högersvängen kan förslagsvis förläggas närmre trafikplats Brodderud för 

kortare körväg till planområdet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In till planområdet Ut från planområdet 

 202 V Site 202 Ö 202 V Site 202 Ö 

Belastningsgrad 

maxtimma 
0,24 0,01 0,22 0,14 0,3 0,28 

Kölängd max h 7m 0m 7m 4m 10m 8m 

Fördröjning max h 3s 9s 5s 3s 10s 5s 

Belastningsgrad maxkvart 0,48 0,01 0,34 0,13 0,74 0,48 

Kölängd maxkvart 5-19m 0m 3-12m 1-4m 13-50m 5-18m 

Fördröjning maxkvart 1-4s 1-5s 3-10s 1-3s 2-7s 4-16s 

Belastningsgrad 

Maxkvart ut från 

planområdet 
Maxkvart in till 

planområdet 

 



Trafikutredning Mariestad Korstorp 2.0 

 
Komplettering av trafikutredning  
Uppdragsnr.: 108 00 29   Version: 3.0 

  

2023-01-10  |  Sida 23 av 33  

3.3 Föreslagna åtgärder för ökad kapacitet 

De båda korsningarna i trafikplats Brodderud har kapacitetsproblem vid dimensionerande maxkvart enligt 

kapacitetsanalysen. Det innebär att vid skiftbytena kommer det bildas köer och försämrad framkomlighet i 

högre grad, framförallt vid utgående skiftbytestrafik. Under dimensionerande maxtimme ser vi samtidigt att det 

trafiksystemet klarar sig väl. För att höja kapaciteten i trafikplats Brodderud har ett antal olika 

utformningsförslag testats. Två förordade förslag har sedan valts ut som möter de kapacitetskrav som den 

nyalstrade trafiken ställer under dimensionerande maxkvartstrafik.  

Droppe väster om E20 – Befintlig utformning (vägplan) har framförallt konflikt mellan trafiken från E20 och 

trafiken från planområdet österifrån. För att minska den konflikten har ett extra högersvängskörfält med 

tillhörande avsvängningskörfält/vävningssträcka föreslagits på avfarten från E20. Det minskar konflikten och 

köbildningen in i korsningen samt skapar ett magasin för bilarna för att även minska risken för köbildning ut på 

E20. Ett annat framkomlighetsproblem är kapaciteten på bron över E20 (droppens östra ben) där den stora 

trafikvolymen, trots få konfliktpunkter i korsningen, begränsas av att det endast är ett körfält. Här innebär 

brons bredd en fysisk begränsning och gör det svårt att hitta ”enklare” trimningslösningar för ökad kapacitet. 

Ett alternativ som kan utredas vidare är att förlägga en separat cykelförbindelse över E20 för att kunna 

använda den erforderliga bredden på bron till ett extra körfält i mån om utrymme. Då analysen visar en 

belastningsgrad på 0,84 och ingen köbildning i östra benet vid maxkvart bedöms dock de föreslagna 

trimningsåtgärderna med ett extra högersvängskörfält vara tillräckliga för droppen. 

Cirkulationsplats öster om E20 - Utifrån kapacitetsberäkningarna behöver cirkulationsplatsen 

kapacitetshöjande åtgärder i båda riktningar – för trafiken till och från planområdet. Den avgörande konflikten 

står mellan trafiken söderifrån från E20 in till Mariestad och planområdets trafik till och från 

Mariestad/anslutningar till E20 (droppen). En fri höger från avfarten från E20 tillsammans med en ”bypass” 

hade därför ökat kapaciteten i korsningen avsevärt vid dimensionerande maxkvart. 

I Figur 15 redovisas förslag till trimningsåtgärder för droppen väster om E20 samt cirkulationsplatsen öster om 

E20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15 Föreslagna trimningsåtgärder, trafikplats Brodderud 
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Resultaten av kapacitetsberäkningarna på trimningsåtgärderna redovisas nedan. Resultaten visar på att 

föreslagna åtgärder hade ökat kapaciteten i korsningarna och minskat köbildning samt fördröjningstider i 

korsningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilaga 1-3 för trafikskisser på trimningsåtgärder samt anslutning till planområdet. 

 

  

 Droppe väster om Tpl Brodderud Cirkulationsplats öster om Tpl Brodderud 

 In till planområdet Ut från planområdet In till planområdet Ut från planområdet 

 202 V E20 N 202 Ö 202 V E20 N 202 Ö 202 V E20 S 202 Ö 202 V E20 S 202 Ö 

Belastningsgrad 

maxtimme 
0,35 0,18 0,11 0,33 0,23 0,39 0,3 0,21 0,07 0,27 0,10 0,29 

Kölängd max h 15m 6m 0m 13m 9m 0m 12m 8m 3m 10m 4m 12m 

Fördröjning max h 3s 7s 6s 5s 9s 8s 5s 7s 5s 5s 6s 5s 

Belastningsgrad 

maxkvart 
0,57 0,18 0,11 0,45 0,62 0,84 0,5 0,58 0,07 0,29 0,08 0,63 

Kölängd maxkvart 8-30m 2-6m 0n 4-11m 13-51m 0m 7-25m 10-40m 1-3m 4-11m 1-3m 10-40m 

Fördröjning 

maxkvart 
4s 8s 6s 11s 52s 8s 6s 12s 5s 6s 6s 6s 

Maxkvart ut 

från 

planområdet 

Maxkvart in 

till 

planområdet 

 

Maxkvart ut 

från 

planområdet 

Maxkvart in 

till 

planområdet 
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3.4 Anslutning för godstrafiken till planområdet 

Godstrafikens framkomlighet behöver säkerställas för att logistikflöden i fabriken ska kunna fungera tillförlitligt. 
Därför har en separat analys genomförts med fokus på godstrafikens anslutning till 202an och inom 
planområdet. Godstrafikflödet till planområdet bedöms primärt ansluta västerut till och från planområdet (E20 
och Mariestad).   
 
 
Alternativ 1. T-korsning och gemensam anslutning  
De stora fordonsströmmarna vid skiftbyte gör att systemet inte klarar sig inne på 
site förutsatt att personbilarna har företräde inne på området. Lastbilarna som ska 
in och ut från området har små marginaler/tidsluckor att ta sig både ut och in från 
korsningen inne på site vid skiftbyten. Alternativen till denna lösning är att 
godstrafiken får egen körbana/anslutning till väg 202, att godstrafiken styrs i största 
möjliga mån utanför dimensionerande tider (utanför tider med skiftbyte) alternativt 
att godstrafiken ges företräde i korsningen (omvänd väjningsplikt) inne på site.  
  
 
 
 
Alternativ 2. Droppe inne på området och gemensam anslutning mot väg 202 
En droppe inne på området skulle fördela trafikströmmarna jämnare än en t-korsning med väjningsplikt och 
möjliggöra större tidsutrymme för lastbilarna att komma ut på vägen. Droppens utformning möjliggöra även en 
nästintill konfliktfri framkomlighet för personbilstrafiken ut från området. Den största konflikten för lastbilarna 
uppstår då godstrafiken ska ut i droppen söder eller österifrån.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 16 Exempel på dropplösning i anslutning till 
cirkulationsplats rv 50. 
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Alternativ 3. Separat trevägskorsning för lastbilar österut på 202an 
Denna lösning innebär en ytterligare anslutningspunkt på v 202 för enbart lastbilar. Det skulle innebära god 
kapacitet med väjningsplikt för lastbilarna i dimensionerande timme då svängrelationerna går i väst-sydlig 
riktning och undviker på så vis kritiska vänstersvängar från väg 202. En nackdel med lösningen är att det blir 
många anslutningar på kort sträcka på 202an. Det finns en risk att lastbilarna påverkas något vid skiftbyte i 
cirkulationsplatsen till och från site, men ej nämnvärt.   
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4 Trafikutformningsförslag 

 

Flera utformningsförslag för olika trafikmängder prövas. För korsningarna i trafikplats Brodderud testas 

befintlig vägplan initialt. Därefter skissas det på flera olika trimningsåtgärder med syfte att möta eventuell 

kapacitetsproblematik. Trafikutformningsförslagen utgår från trimningsförslagen i kapacitetsutredningen. 

Alternativa utformningar prövas för att tillgodose områdets transportbehov. Utformningsförslag görs på 

övergripande skissnivå utan höjddata. Höjder har beaktats på ett övergripande plan där exempelvis 

släntlutningar och släntbredder ritats schematiskt för att uppskatta det potentiella funktionsutrymmet. 

Skisserna tar även hänsyn till olika lösningar för gång- och cykeltrafik. I VGU krävs att korsningar mellan 

motorfordonstrafik och gående och cyklister hastighetssäkras till 40 km/h, vilket måste beaktas i en mer 

detaljerad korsningsutformning.  

Samtliga korsnings- och trimningsförslag är dimensionerade efter Trafikverkets typfordon Lps på 

huvudvägnätet och Lbn på mindre anslutningar och körfält in till parkeringsplateserna inom planområdet, se 

Figur 17 för typfordon Lps. Cirkulationsplatsen är ritad enligt utrymmesklass A, det vill säga ”Bilar framförs i 

egna körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GCM-banor, trafiköar, skiljeremsor eller 

motriktade körfält med undantag för sväng i korsning när motriktat körfält korsas. Utrymmesklassen bedöms 

ge god trygghet/säkerhet och körkomfort för fordonsförare.” (VGU, begrepp och grundvärden).  

Samtliga trafikskisser redovisas i Bilaga 1.  

Figur 17 Översikt över föreslagna åtgärder samt typfordon Lps – Lastbilstruck med släp 
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4.1 Trimningsåtgärd 1 – Fri högersväng vid droppe 

Trimningsåtgärd 1 innebär ett extra fritt högersvängskörfält med tillhörande avsvängningskörfält och 

vävningssträcka på avfarten från E20 i körriktning söderut och väg 202 i körriktning västerut. 

Trimningsåtgärden innebär ett utökat breddutrymme norr om droppen med runt 1-4 meter (beroende på höjd, 

släntbredder med mera) jämfört med det som föreslås i vägplanen. Den ökade breddningen skulle främst 

påverka fastighet MARIESTAD KRONTORP 1:14 och eventuellt MARIESTAD KRONTORP 2:2. Utformningen 

av trimningsåtgärden har samtidigt anpassats efter den gällande vägplanen och dess vägområde i största 

möjliga mån.  

Med den nya högersvängskörfältet ökar passagebredden med ett körfält för gång- och cykeltrafiken över det 

norra anslutande benet. För att säkerställa en etappvis, trygg och trafiksäker passage har en refug med 2 

meters bredd förlagts mellan de två körfälten. Refugen avser även att fungera som ett styrande element och 

skapa möjligheter för en intuitiv körning och en självförklarande trafikmiljö för trafikanterna i droppen.   

Utifrån kapacitetsanalysen behöver de båda på- och avfartssträckorna(vävningssträckorna) norr och västerut 

vara 65 meter vardera. Enligt VGU Krav 2022 krävs emellertid en anpassningssträcka för påfarter på 85 meter 

samt utjämningssträckor på 50 meter för vägar på hastighet 60/80 km/h. Av utrymmesskäl kan endast en 

påfartsträcka på ca 105 meter rymmas inom vägplanen. Då påfarten ligger i anslutning till och mellan två 

korsningar, med en reglerad hastighetsbegränsning på 40 km/h, kan detta avsteg sannolikt motiveras. I 

tätortsmiljöer, som denna korsning angränsar till, bör vävningssträckan vara på minst 60 meter av 

trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl vilket uppfylls i aktuellt förslag. Vävningssträckan bör inte heller ligga 

för nära påföljande cirkulationsplats påfart västerut. I trimningsförslaget är avståndet mellan vävningssträckan 

och cirkulationsplatsen därför förlagd med ca 45 meter buffert så att trafiken kan väva in med marginal innan 

cirkulationsplatsen vid Stockholmsvägen.   
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4.2 Trimningsåtgärd 2 – Bypass vid cirkulationsplats 

Trimningsåtgärd 2 innebär en så kallad ”bypass” eller ”slip-by” lösning med tillhörande på- och 

avvävningssträckor med anslutning till väg 202.  

Bypassen kommer att ha ett visst intrång på fastigheten MARIESTAD KORSTORP 1:4 beroende på 

skyddsavstånd, räcke och höjder för by-passen. Utformningen av trimningsåtgärden har samtidigt anpassats 

efter den gällande vägplanen och dess vägområde i största möjliga mån.  

By-passen är ritad med ett skyddsavstånd mellan gång- och cykelbana och körbana på 3 meter öster om 

korsningen och 0,5 meter väster om korsningen för att ansluta till brofästet. På avspisningssträckan inför bron 

kan räcke mellan gång- och cykelbana och vägbana vara lämpligt. Mellan cirkulationsplatsen och by-passen 

kan förslagsvis en 1m refug alternativt ett betongräcke anläggas.  

Påfarten har en vävningssträcka på 60 meter i ritningen och ansluter med lite marginal till brobanan. Vid en 

kortare påfart på 50 meter så skulle belastningsgraden på det östra benet öka från 0,63 till 0,66 vilket kan ses 

som försumbart vid maxkvartstrafik och ett ok alternativ. Passage för gång- och cykelbana enligt vägplan 

flyttas där gång- och cykelbanan istället förlängs österut till föreslagna busshållplatslägen och passage, se 

4.6.1 Förslag till hållplatsläge Brodderud. Hållplatslösning med gc-passage behöver utredas vidare för att 

säkerställa tillgängligheten för gång-, cykel och kollektivtrafik till området på ett säkert och attraktivt sätt.  
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4.3 Trimningsåtgärd 3 – Fri högersväng vid cirkulationsplats 

Trimningsåtgärd 3 innebär en fri högersväng med tillhörande på- och avvävningssträckor med anslutning till 

E20 och väg 202. Det fria högersvängskörfältet kan även förslagsvis förlängas så det blir tre körfält på 202an 

med två körfält i riktning österut och ansluta till den fria högersvängen vid 4.4 Ny cirkulationsplats till 

planområdet.  

Den fria högersvängen kan medföra ett visst intrång på fastigheten MARIESTAD KORSTORP 1:9 beroende 

på skyddsavstånd, räcke och höjder för den fria högersvängen. Utformningen av trimningsåtgärden har 

samtidigt anpassats efter den gällande vägplanen och dess vägområde i största möjliga mån.  

Utifrån kapacitetsanalysen behöver avfartssträckan från avfartsrampen vara 65 meter och påfartsrampen 

österut vara 65 meter. Den fria högersvängen föreslås övergå till en 2+1 väg på väg 202 vidare österut fram till 

ny cirkulationsplats till planområdet (se kap 4.4) för ökad kapacitet på vägen.  
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4.4 Ny cirkulationsplats till planområdet 

Resultaten från SIDRA-beräkningarna visar att en cirkulationsplats med två körfält medför god kapacitet i 

anslutning till och från planområdet och på väg 202. Lösningen tar större utrymme i anspråk än exempelvis 

trevägskorsningar men är samtidigt mer trafiksäker och gör att konflikterna såväl som skadegraden mellan 

motorfordon minskar. Anläggningskostnad och markintrång följer med storlek. Den nya cirkulationsplatsen 

innebär ett visst intrång på fastigheten MARIESTAD BRODDERUD 3:11. 

Cirkulationsplatser är dimensionerad efter Trafikverkets typfordon Lps i väst-östlig riktning och Lbn i Nord-

sydlig riktning. Cirkulationsplatsen är utformad enligt utrymmesklass A, det vill säga ”Bilar framförs i egna 

körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GCM-banor, trafiköar, skiljeremsor eller motriktade 

körfält med undantag för sväng i korsning när motriktat körfält korsas.(VGU, begrepp och grundvärden). I 

trafikskissen finns även förslag till överkörningsbar refug/målad spärrlinje vid två av cirkulationsplatsens ben 

för att göra cirkulationsplatsens utformning tydligare. Befintlig fastighetsanslutning ansluter till 

cirkulationsplatsens norra del.    

 

 

 

Längs med väg 202 planeras det för en parallellväg inom planområdet. Ett förslag på läge har tagits fram 

utifrån riktlinjer i VGU om minst avstånd på 8 meter och bländningsrisk. Vid utformningen ska särskilt beaktas 

att strålkastarljusen från trafiken på parallellvägen inte får riskera att blända eller förvilla trafikanterna på väg 

202. Parallellvägen förläggs med ett körfält i vardera riktning till och från parkeringsplatserna i området. 

Svängradier och utformning har utgått från typfordon Lbn och hastighet på 40 km/h. Inför cirkulationsplatsen 

övergår det från två körfält till fyra för att klara kapaciteten vid skiftbyte enligt  kapacitetsanalys.  
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4.5 Förslag till godsanslutning - trevägskorsning till planområdet 

Ett alternativ för anslutning av godstrafiken till planområdet är att förlägga en trevägskorsning i områdets östra 

del. Den har utformats som en c-korsning (det vill säga en trevägskorsning med vänstersvängskörfält) för 

godstrafiken österifrån. C-korsningen innebär att vägbanan breddas symmetriskt norr och söderut med ca 1,5 

meter på respektive sida och kan medföra ett visst intrång på fastigheten MARIESTAD BRODDERUD 3:11 

beroende på höjder och släntutformning. Korsningen är dimensionerad efter Trafikverkets typfordon Lps. 
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5 Diskussion 

Metoden som har använts vid kapacitetsberäkningarna och målfördelningen innehåller många variabler som 

bearbetats i arbetsgruppen för att försöka komma så nära verkliga förhållanden som möjligt. Dessa variabler 

kan i vissa fall vara föremål för målstyrning och i andra fall beroende av externa påverkansförhållanden - svåra 

att både prognosticera och att styra. En variabel som kan vara föremål för målstyrning är exempelvis 

trafikslagsandelar till och från planområdet. 

Kapacitetsutredningen visar på en variation av åtgärder och trimningsåtgärder som kan tillgodose god 

kapacitet i trafiksystemet för det stora tillkommande trafikflödet från planområdet. Dessa åtgärder kan ligga till 

grund för berörda aktörer för vidare diskussion och arbete.  

Det är viktigt att föra diskussion om förhållningssätt till belastningsgrad under maxkvartstrafik som varit en av 

bedömningsgrunderna för kapacitetsstudien. Detta då detta beräkningssätt är relativt okonventionellt i 

kapacitetsstudier som vanligtvis utgår från dimensionerande timtrafik (30e eller 200e ÅDT). Studiens motiv till 

beräkning av maxkvartstrafik är endera inte irrelevant då verksamhetens dimensionerande skiftbytestrafik sker 

under mycket koncentrerade tider med stora trafikvolymer. Därför har både timtrafiken och kvartstrafiken 

redovisats i denna studie. Ett förhållningssätt kan vara att tillåta en högre belastningsgrad vid maxkvartstrafik 

än vid timtrafik. Här har det även varit viktigt att se vilka köbildande effekter som skapas under skiftbytena så 

att det statliga trafiknätet i stort inte påverkas i högre grad. Med de lösningar som presenterats i studien bör 

trafiksystemet, tillsammans med målinriktad planering klara av framtidens trafikvolymer. Då detta fortsatt är en 

kapacitetsstudie genomförd via punktvisa analyser i varje enskild korsning i ett större trafiksystem bör vidare 

mikro- eller mesomodeller övervägas för att kunna fånga korsningarnas och trafikplatsens korrelation. Denna 

studie kan då ligga till grund för en sådan analys kopplat till svängandelar och dimensionerande trafikvolymer.     

Trafikflöden på väg 202 är en annan faktor som påverkar korsningens kapacitet. Trafikverkets prognoser 

bygger på att trenden från tidigare decennium fortsätter oförändrad vilket ger en kvot för kommande års 

fordonsökning. Att trafikflödet på väg 202 mellan E20 och Töreboda skulle öka med 50 % från 2014 till 2040 

kan ifrågasättas i en framtida, mer noggrann trafikprognos. 

Ovanstående resonemang leder till att resultatet från SIDRA bör ses som en fingervisning. Då bör 

korsningsalternativen utredas vidare och fördelaktligen med en exempelvis en mer omfattande trafikmodell. 

Eftersom Trafikverket är väghållare för både väg 202 och E20 har de intresse av att säkerställa den befintliga 

servicenivån och trafiksäkerheten på berörda vägar. Det behöver därför framöver föras aktiv dialog med 

Trafikverket angående eventuella lösningar på anslutning till exploateringsområdet. 


