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1
1.1

Inledning
Bakgrund

Mariestads kommun arbetar med ett detaljplanearbete för området Korstorp. Detaljplanen omfattar cirka 150
hektar och ska möjliggöra etablering av storskalig industriverksamhet.
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.

1.2

Syfte

Trafikutredningen syftar till att översiktligt utreda potentiell trafikökning till följd av det nya
exploateringsområdet och hur det påverkar trafikflöden i området. Syftet är även att ta fram ett principiellt
förslag på anslutning mot väg 202.
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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 föreslagen bebyggelse används Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att bedöma tillkommande trafik.
Utredningen avgränsas till att endast utreda olika typer av plankorsningar och förutsätter att endast en
anslutningspunkt anläggs.
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2
2.1

Förutsättningar
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 Mariestad 1. 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.
Den senast utförda trafikmätningen för väg 202 gjordes 2017, öster om planområdet, och mätte ca 2800
fordon per dygn. Trafikmätningen för E20 förbi trafikplatsen utfördes 2020 och uppgick till ca 12 000 fordon per
dygn. Trafikflödena för av- och påfarterna i trafikplatsen mättes också år 2020 och redovisas i Figur 3.

1

E20 förbi Mariestad - Trafikverket
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Figur 3. Årsdygnstrafik (2020). Värden är hämtade från Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket). *Mätår 2011 **Mätår 2017.

2.2

Framtida planer

Inom planområdet ska storskalig industri etableras. Den planerade verksamheten uppskattas alstra en
trafikmängd med andelen tung trafik motsvarande 10%. Denna trafik anses vara styrande för infrastrukturens
dimensionering.
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3
3.1

Trafikutredning
Trafikalstring

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. 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.
Ett möjligt framtida scenario är att planområdet exploateras fullt ut och bebyggs med en exploateringsgrad på
33%. Detta har därmed varit utgångspunkt vid trafikalstringen i utredningen som en presentation av ett trafikalt
worst case-scenario. Verksamhetstyp för området är större industri
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots
vilket för den planerade verksamhetsytan motsvarar ca 6000
anställda, enligt trafikalstringsverktyget.
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 väg 202 har trafikmätningen från 2014 räknats upp enligt
Trafikverkets uppräkningsfaktor som för Västra Götaland är 1,22(Pb)
och 1,48(Lb) fram till år 2040.

3.2

10%
10%
7%
73%

Målfördelning trafiknät

Utifrån resultat från trafikalstringen samt utdrag ur Trafikverkets trafikflödesdatabas med prognosår 2040 har
en målfördelning gjorts för kringliggande trafiknät, se Figur 4. För att kunna genomföra fördelningen har vissa
antagande om svängandelar gjorts på grund av avsaknad data i trafikmätningar (riktning- och svängandelar).
Därtill har antagande gjorts om att svängrelationen från området är att 95% kör till/från E20 och Mariestad.

Figur 4. Målfördelningsanalys ÅDT. Orangea siffror är inklusive alstring från exploateringsområde 2040.

2021-12-20 | Sida 8 av 17

Trafikutredning Mariestad Korstorp
Uppdragsnr.: 108 00 29 Version: 1.1

3.2.1 Dimensionerande timme
Trafikflödena för dimensionerande timme är uppräknade till år 2040 med Trafikverkets trafikuppräkningstal för
Västergötland för både gods- och persontrafik.
Dimensionerande timmestrafik har beräknats utifrån två scenarier där ena utgår från arbetstider mellan 08–17
och den andra skiftesarbete tre gånger per dygn. Vid överslagsräkning bedöms dimensionerande timme för
aktuell korsning vara i scenario Arbetstid mellan 08–17.

3.3

Kapacitet

För att kunna avgöra vilken påverkan den alstrade trafiken förväntas ha på vägnätet har en
kapacitetsberäkning gjorts med Capcal. Capcal används för beräkning av kapacitet i olika typer av korsningar
som exempelvis cirkulationsplatser och trafiksignaler. Resultatet från beräkningarna i programmet ges i form
av belastningsgrad (hur högt belastad en tillfart är), kapacitet, fördröjning och kölängder.
Kapacitetsanalysen har gjorts i två delar. Den ena delen analyserar sju möjliga korsningstyper utifrån den
beräknade trafikalstringen i kap 3.1 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trevägskorsning (väjning till och från området)
Omvänd trevägskorsning (väjning från väg 202 i västlig riktning)
Optimerad omvänd trevägskorsning (dubbla svängkörfält)
Cirkulationsplats, ett körfält
Cirkulationsplats två körfält i syd- och västben
Signalkorsning
Optimerad signalkorsning (dubbla vänstersvängskörfält och fri högersväng)
Figur 5 Schematiska
korsningstyper

Antaganden för korsningsutformning som har gjorts bygger på schablonvärden från VGU och bedömning
utifrån platsspecifika förutsättningar(se kap 4). Antagande gällande trafikströmmar redovisas nedan:
•
•
•
•

Maxtimmen på övrig trafik antas vara 10 % av ÅDT på väg 202 och 20 % till och från
exploateringsområdet.
Riktningsfördelningen i dimensionerande timme till och från området räknas vara 100 %/0 % på
förmiddagen och 0 %/100 % på eftermiddagen.
Dimensionerande timme bedöms vara eftermiddagar då stora flöden med vänstersvängande fordon
förväntas.
10 % tunga fordon till och från området.
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Figur 6. Svängandelar för anslutning till/från planområde under dimensionerande timme.

3.3.1 Del 1 - Kapacitetsberäkning
Korsningens belastningsgrad (b) ger ett mått på hur god framkomlighet korsningen har. Enligt VGU gäller
önskvärd nivå b <0,6 för en trevägskorsning (korsningstyp A-C) och b <0,8 för cirkulationsplats (korsningstyp
D) och signalreglerad korsning (korsningstyp E). En belastningsgrad under 1 anses vara godtagbar vid rätt
förutsättningar, en belastningsgrad över 1 innebär tidvis stora framkomlighetsproblem för vissa tillfarter.
Beräkningarna visar att både cirkulationsplats med två körfält och ombyggnad av väg 202 ger önskvärd
servicenivå. Kölängderna är kortare om korsningen utformas som cirkulationsplats i stället för med trafiksignal
eller trevägskorsning med väjningsplikt. Detta beror främst på den långa omloppstiden samt kritiska
tidsavstånd. Se Tabell 1 för alternativens belastningsgrad och kölängd.

Tabell 1. Kapacitetsberäkning med belastningsgrad och kölängd. *Antal fordon med GC (90-percentilen). **Kan ej
beräknas pga. korsande huvudled
Korsningstyp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belastningsgrad

Belastningsgrad
med GC
V
S
Ö

Kölängd*
V

S

Ö

>100

0

V

S

Ö

Trevägskorsning

0,19

2,80

0,19

-**

-**

-**

0

Omvänd trevägskorsning

1,82

0,68

1,36

1,82

0,68

1,77

>100

0

>100

Optimerad omvänd trevägskorsning

0,86

0,27

0,65

0,86

0,31

0,65

8,4

0,4

0

Cirkulationsplats 1kf

0,23

1,13

0,63

0,23

1,13

0,76

0

>100

5,9

Cirkulationsplats 2kf

0,23

0,57

0,58

0,23

0,57

0,66

0

3,2

1,2

Signalkorsning

0,81

0,95

0,85

0,81

0,96

0,85

32

41,5

34

Optimerad signalkorsning

0,75

0,77

0,77

0,66

0,75

0,75

15,6

21,4

17,2
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3.3.2 Del 2 - Dimensionerande kapacitet per korsningstyp
I Tabell 2 redovisas den beräknade maxkapacitet utifrån varje korsningstyp och uppskattad mängd anställda
utifrån Trafikverkets alstringsverktyg med målfördelning. Alternativ 6 är det enda alternativet som har tillräcklig
kapacitet vid 6 000 anställda. För signalkorsningarna så överskrids omloppstiden med beräkningssvårigheter i
programmet vid belastningsgrad närmare 1 i kombination med ett trafikstyrt signalsystem. Därför redovisas
enbart övriga korsningstyper i tabellen. Signalkorsning vid mycket hög belastning kan därför behövas utredas
vidare.

Tabell 2. Kapacitetsberäkning utifrån korsningstyp. *Uppskattad mängd anställda på storskalig industri med arbetstid 08–
17.

Korsningstyp
1.
2.
3.
4.
5.

Maxkapa
citet f/t

Rek.
f/t

m. cykel
och gång.
(á 10%)

Max
ÅDT

Anställda*

Trevägskorsning

430

355

355

3 550

1 550

Omvänd trevägskorsning

900

575

575

5 750

2 700

Optimerad omvänd trevägskorsning

1 265

1 025

1 025

10 300

4 800

Cirkulationsplats 1kf

1 065

840

840

8 400

3 900

Cirkulationsplats 2kf

1 710

1 525

1 400

14 000

7 000
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Placering och utformning av korsning

Att trafikutredningen genomförs i ett mycket tidigt skede, när exploateringsområdets typ av verksamheter och
personaltäthet ännu är okänd, gör det svårt att ge ett definitivt svar på hur och var anslutningen till väg 202
ska ske, eller huruvida det behövs en direktanslutning till E20.
Resultaten från Capcal-simuleringen visar att en cirkulationsplats med två körfält i samtliga tillfarter är den
enda korsningstypen som klarar kapacitetskraven. Lösningen tar större utrymme i anspråk än vanliga
trevägskorsningar men är trafiksäker och gör att konflikterna såväl som skadegraden mellan motorfordon
minskar. Cirkulationsplatsens utbredning medför däremot att gång- och cykeltrafikanter får en större omväg
jämfört med övriga korsningstyper. Anläggningskostnad och markintrång följer med storlek och är således
större ju större korsningsanslutningen blir.
Flödena förväntas ha en övervikt i cirkulationsplatsens västra och södra ben. Av framkomlighets- och
säkerhetsskäl för gående och cyklister har övergången förlagts till det östra benet. Om flera
anslutningspunkter mellan området och väg 202 anläggs sprids motortrafiken ut och gång- och cykelvägen
kan med fördel förläggas närmare, i stället för längst österut. I VGU krävs att korsningar mellan
motorfordonstrafik och gående och cyklister hastighetssäkras till 40 km/h, vilket måste beaktas i en mer
detaljerad korsningsutformning. Exempelvis kan avsmalningar, sidoförskjutningar eller gupp användas. Ett
alternativ är en planskild korsning så att konfliktpunkter mellan bilister samt cyklister och fotgängare
elimineras.
Anslutningens, eller anslutningarnas, placeringen längs med väg 202 är flexibel och utreds i senare skede.
Framtida köers längd blir dimensionerande för hur när trafikplats Brodderud man kan ligga. Väg 202 och
området runt omkring är platt utan synligt berg i dagen eller betydande växtlighet, varför det inte heller bör
påverka korsningspunktens placering. Närmare E20 ökar lutningen och växtligheten och en östligare placering
förenklar projekteringen och genomförande. I övrigt är det främst den nya exploateringens utformning som
avgör var korsningen är bäst belägen.
Figur 8 till Figur 10 visar schematiska skisser för korsningsalternativ nummer 3,4 och 5. Den tvåfiliga
cirkulationsplatsen som enligt kapacitetsberäkningen vore lämpligast är mest detaljerat uppritad, det vill säga
korsningsalternativ 5. De två övriga saknar bland annat gång- och cykelkopplingar. Urklippen visar
principlösningar i syfte att ge en uppfattning om respektive korsnings storlek och funktion och ska inte
användas som exakt underlag vad gäller svängkörfältslängder och dylikt.
Samtliga korsningsförslag är dimensionerade efter Trafikverkets typfordon Lps, se Figur 7. Cirkulationsplatsen
är mest detaljerad 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).
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Figur 7. Typfordon Lps. Lastbilstruck med släp

Figur 8. Korsningsalternativ 6, Cirkulationsplats 2kf med ombyggnad till 2kf på v 202 V.
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Figur 9. Korsningsalternativ 3 Trevägskorsning med svängkörfält på väg 202 V.
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Figur 10. Korsningsalternativ 4 Cirkulationsplats 1kf.
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Konsekvenser för trafiknätet

Trafiken från det planerade området kommer ge en ökning av trafikflödena på det omkringliggande trafiknätet
enligt målfördelning.
Vid en maximal exploatering av området med ökade trafikvolymer motsvarande upp mot ca 13 000 ÅDT
kommer närliggande trafiksystem att påverkas i hög grad. Den närliggande trafikplatsen planeras att byggas
om med en cirkulationsplats närmast utredningsområdet. Vid en grov analys med beräkning av maxtimme på
10 % av ÅDT och utifrån målfördelningen (kap 3.2) bedöms cirkulationsplatsen närmast planområdet få en
belastningsgrad på ca 0,8. Detta är det rekommenderat gränsvärde för korsningstypen. Vid beräkning av
högre nivåer på maxtimme riskerar cirkulationsplatsen att vara underdimensionerad. Vid en trafikökning av 10
% bedöms belastningen vara 0,9 och vid 20 % ökning 0,97. Det uppstår då framför allt köbildning norr ifrån
Mariestad som riskerar att blockera trafiken i öglan på brons norra sida. Det finns även en risk för
spridningseffekter in på E20 vid öglan österut. Här behöver djupare analyser utifrån simuleringar göras för
bedömning av hela trafiksystemets kapacitet.

Figur 11. Planritning på ombyggnaden av trafikplats Brodderud. Källa: Trafikverket Vägplan
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Diskussion och felkällor

Trafikverkets trafikalstringsverktyg ger utifrån indata om geografi, verksamheter, trafiksituation för respektive
färdmedel ett förväntat antal fordonsresor. Trafikalstringen ett statiskt verktyg som inte ger en orsaksförklaring
till den resulterande färdmedelsfördelning och trafikflöden.
Det ska också noteras att trafikalstringsverktygets färdmedelsfördelning inte är fixt. Det är möjligt att planera
efter målstyrning i stället för efterfrågestyrning. Om kommunen har mål kring antal resande och
färdmedelsfördelning bör infrastrukturen avspegla detta.
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.
Som tidigare nämnts har normal kontorstid använts för att få fram dimensionerande timme, då det motsvarar
högst flöde. Precis som personaltäthet och trafikalstring beror av typ av verksamhet som etableras, påverkas
även flöden över dygnet av denna faktor. Med ökade krav på just in time-leveranser och ökad flexibilitet både
vad gäller plats och tid för arbete är det sannolikt att trafiken inte koncentreras fullt så mycket kring morgon
och eftermiddag som varit gällande historiskt, vilket också bör beaktas i senare skedes trafikutredningar.
En mindre potentiell felkälla är den tunga trafiken som i modelleringen förmodats vara 10 %. Sannolikt är inte
denna andel lägre under de dimensionerande maxtimmarna eftersom varutransporter dels är mer utspridda
över dygnet, dels sällan sker i rusningstid.
Ovanstående resonemang leder till att resultatet från Capcal avseende tvåfilig cirkulationsplats samt
optimerad signalkorsning som de enda fungerande korsningslösningarna bör ses som en fingervisning. Det
kan användas som indikator på framtida utbyggnadsbehov när exploateringsgrad är mer känt. Då bör
korsningsalternativen utredas vidare och fördelaktligen med en exempelvis en mer omfattande trafikmodell.
Att korsningstyp E, trafiksignal, får låg kapacitet kan bero på att den är beroende av programmeringen av
signalsystemet, vilket inte är gjort i denna utredning. I det framtida arbetet kan åtgärden utredas närmare.
Trafikutredningen har också utgått från att hela exploateringsområdet endast förses med en anslutningspunkt
till väg 202. Ett sätt att minska belastningen är att anlägga två eller tre mindre korsningar.
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.
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