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Sammanfattning 

Jönköpings kommun planerar att upprätta en detaljplan för fastigheten Vingpennan 

som möjliggör bostadsbebyggelse, preliminärt 650 lägenheter. Utredningen 

analyserar hur den tillkommande trafiken, som de nya bostäderna alstrar, påverkar 

framkomligheten i tre närliggande korsningar. De tre korsningarna är trafikplats 

Ekhagen, korsningen Ekhagsringen – Ekhagsringen samt korsningen 

Kungsängsvägen – Öxnehagaleden. Kapacitetsberäkningar har gjorts med Capcal 

och uppmätt trafik på timnivå har använts. Antaganden om svängandelar har gjorts 

utifrån lokalkännedom och avstämning med beställaren. 

Beräkningarna visar att såväl trafikplats Ekhagen som korsningen Ekhagsringen – 

Ekhagsringen redan idag har ett högt kapacitetsutnyttjande och att den 

tillkommande trafiken riskerar att leda till att långa köer tidvis uppstår. På grund av 

att Capcal inte fullt ut kan ta hänsyn till de omständigheter som råder i 

korsningarna, som att trafikplats Ekhagen har fem anslutande vägar och att 

korsningen Ekhagsringen – Ekhagsringen riskerar att blockeras av köer i 

närliggande korsningar, får resultaten ses som ungefärliga. Korsningen 

Kungsängsvägen – Öxnehagaleden har god kapacitet och klarar enligt 

beräkningarna den tillkommande trafiken bra. 

Slutsatsen är att man bör gå vidare med att ta fram tänkbara åtgärder för trafikplats 

Ekhagen och korsningen Ekhagsringen - Ekhagsringen. För att kunna studera 

effekterna av olika åtgärdsförslag rekommenderas att använda en 

mikrosimuleringsmodell som kan beskriva trafiken i korsningarna på ett bättre sätt 

än Capcal. Man bör dock först invänta resultat från Trafikverkets pågående 

utredning om E4 genom Jönköping som bland annat studerar åtgärder i trafikplats 

Ekhagen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jönköpings kommun planerar att upprätta en detaljplan för fastigheten Vingpennan 

som möjliggör bostadsbebyggelse. Bedömningen är att det kan byggas cirka 650 

lägenheter i området vilka kan vara färdiga tidigast 2015. Detta kommer att alstra 

ytterligare trafik på Kungsängsvägen och Ekhagsringen och vidare ut i 

trafiksystemet. Tre punkter där det potentiellt kan uppstå kapacitetsproblem har 

identifierats. Det är trafikplats Ekhagen (1), korsningen Ekhagsringen – 

Ekhagsringen (2) och korsningen Kungsängsvägen – Öxnehagaleden (3). 

 

I trafikplats Ekhagen (1) är väghållaransvaret delat mellan Trafikverket och 

Jönköpings kommun. Trafikverket har E4, rv 31 samt ramperna (gröna vägar ovan) 

medan kommunen har själva cirkulationen (inklusive broarna) och övriga gator 

(blåa vägar ovan). Diskussioner pågår om att Trafikverket skall ta över även 

cirkulationen från kommunen. I vilket fall gör det delade väghållaransvaret att man 

behöver samordna eventuella åtgärder. 

1.2 Syfte 

Utredningen skall analysera hur den tillkommande trafiken påverkar 

framkomligheten i de identifierade punkterna.  
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2 Analys 

2.1 Metod generellt 

Här beskrivs metodik som är gemensam för alla korsningarna. Speciell hantering 

av respektive korsning beskrivs längre fram. 

2.1.1 Trafik 

Beräkningarna har gjorts för en förmiddagstimme (7-8) och en eftermiddagstimme 

(16-17), både med och utan tillkommande trafik från Vingpennan. Befintliga 

trafikmätningar har kompletterats med nya mätpunkter. Från mätningarna har 

timflöden beräknats, både på inkommande och utgående körfält, som medelvärdet 

under vardagar. Mätningarna har omfattat 1-5 vardagar per mätpunkt. Eftersom 

trafiken varierar både systematiskt och slumpmässigt under året finns det skäl att 

anta att det finns timmar där trafiken är betydligt högre än de som använts här. De 

här analyserade flödena bedöms uppkomma relativt ofta. Alla mätdata har räknats 

upp till 2012 och 2015 med 2 % per år. Fokus ligger på jämförelse 2015 med 

respektive utan exploatering av Vingpennan men kapacitetsberäkning är även gjord 

för 2012 som en beskrivning av nuläget. 

Därefter har en fördelning på svängrörelser gjorts. Det har då varit nödvändigt att 

justera de uppmätta flödena för att få inkommande och utgående trafik i korsningen 

att gå ihop. 

Vid beräkning av tillkommande trafik från Vingpennan har följande antaganden 

gjorts: 

Antal lägenheter 650 

Alstringstal, enkelresor per dag och lägenhet 4  

Riktningsfördelning västerut/österut 75/25 

Andel under maxtimme fm 10 % 

Andel under maxtimme em 15 % 

Riktningsfördelning fm från/till Vingpennan 80/20 

Riktningsfördelning em från/till Vingpennan 50/50 

 

Detta ger till exempel ytterligare cirka 150 f/h in mot trafikplats Ekhagen under 

maxtimmarna. 
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2.1.2 Kapacitetsberäkning 

Kapaciteten har beräknats med hjälp av den analytiska modellen Capcal. Med den 

kan man bland annat beräkna belastningsgrad, kölängd och fördröjning i 

korsningar. Belastningsgrad är ett centralt begrepp som beskriver förhållandet 

mellan trafikflödet och kapaciteten. 

                
     

         
 

Detta beräknas för respektive körfält in mot korsningen. Kapaciteten beror till stor 

del på hur stort det överordnade flödet är, alltså det flöde som man måste lämna 

företräde mot. Ju större det överordnade flödet är desto mer sällan uppstår tidluckor 

som är tillräckligt stora för att ett fordon från den underordnade strömmen skall 

hinna emellan. Om det kommer in fordon till den underordnade strömmen oftare än 

det uppstår tidluckor i den överordnade strömmen uppstår kapacitetsbrist och kön 

växer. 

Nedan redovisas utdrag från remissutgåva av Trafikverkets nya anvisningar (VGU 

– Vägar och Gators Utformning) som anger att belastningsgraden vid nybyggnad 

bör vara högst 0,6 för väjning- eller stoppreglerade korsningar (typ A-C) och högst 

0,8 för cirkulationsplatser (typ D) under dimensionerande timme (20 år efter 

öppnande). Belastningsgraden får aldrig överstiga 1,0. 
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2.2 Trafikplats Ekhagen 

För att lättare beskriva de olika trafikrörelserna har anslutande vägar givits 

bokstavsbeteckningar enligt nedanstående figur. B och E avser bara ramperna. 

 

 

2.2.1 Trafik 

Utifrån uppmätta flöden har följande matriser över svängrörelserna satts upp. 

Fördelningen är gjord så att inkommande och utgående trafik skall stämma på 

respektive ben och med antaganden om hur de största strömmarna ser ut. 

Matriserna är avstämda med Peder Lundberg på Jönköpings kommun. 

fm 7-8 till 

A B C D E sum 

från 

A   64 85 106 159 414 

B 96   74 21 0 191 

C 117 32   21 446 616 

D 64 42 53   562 722 

E 382 64 170 287   902 

sum 658 202 382 435 1167 
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em 16-17 till 

A B C D E sum 

från 

A   212 127 106 594 1040 

B 159   74 106 0 340 

C 106 106   74 371 658 

D 106 53 106   308 573 

E 531 106 605 616   1857 

sum 902 478 913 902 1273 
 

 

På samma sätt har tillkommande trafik från exploatering av Vingpennan fördelats i 

liknande matriser som adderats till denna för att erhålla motsvarande matriser för 

scenariot med exploatering. Dessa redovisas i bilaga 1.  

2.2.2 Kapacitetsberäkning 

I trafikplatsen är det i första hand Ekhagsringens anslutning som skall studeras och 

man behöver därför inte ta hänsyn till genomgående körfält på E4. 

Beräkningsmässigt kan man därför se trafikplatsen som en cirkulationsplats.  

I Capcal kan inte cirkulationsplatser med mer än fyra ben beräknas. Då 

cirkulationen i trafikplats Ekhagen har fem ben måste två intilliggande ben slås 

ihop. Vilka ben som slås ihop påverkar resultatet. Eftersom det är Ekhagsringens 

anslutning vi studerar finns det tre olika alternativ att slå ihop två av de övriga 

benen. Alla tre alternativen har testats och alternativet att slå ihop A och E 

(fortsättningsvis betecknad AE) gav resultat som stämde bäst med hur befintlig 

trafiksituation upplevs. Följande anpassningar har fått göras: 

 Trafik A-E (från A till E) är inte mer i beräkningen. Bör inte påverka 

kapaciteten i C nämnvärt. 

 Trafik E-A är lagd på D-AE. Det har bedömts att det ger förhållanden i C 

som stämmer bäst med verkligheten. Trafik E-A kommer i verkligheten i 

det inre körfältet förbi C medan trafik D-A kommer i det yttre. Å andra 

sidan kommer trafik D-A respektive D-E i verkligheten i olika körfält.  

 Trafik C-A respektive C-E kommer i verkligheten i olika körfält. För att 

kompensera för detta tillåts trafik C-AE i båda körfälten i modellen. 

Efter hopslagning av A och E har skisser på svängrörelserna i modellen tagits fram 

och redovisas i bilaga 1. Där redovisas även hur cirkulationen beräkningsmässigt 

utformats i modellen. 
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2.2.3 Resultat 

Beräkningarna ger följande resultat. De avser tillfart C och det största värdet av de 

två körfälten. 

 
Belastningsgrad Medelkölängd [fordon] 

fm em fm em 

2012 Utan exploatering 

Vingpennan 
0,7 0,5 3 1 

2015 Utan exploatering 

Vingpennan 
0,8 0,5 3 1 

2015 Med exploatering 

Vingpennan 
0,9 0,6 8 1 

Resultaten indikerar att man redan utan exploatering ligger ganska nära 

kapacitetstaket under förmiddagen men att kön i genomsnitt är ganska kort. Under 

korta perioder kan dock kön bli uppåt tio fordon. Det här stämmer ganska väl 

överens med iakttagelser gjorda på platsen (tisdag 2012-06-12, 07:30-08:00 samt 

16:00-17:00). Med exploatering stiger belastningsgraden ytterligare och köerna kan 

nu tidvis bli långa. Beräkningen av kölängder är osäker när man börjar närma sig 

kapacitetstaket men kan nog bli så långa som 20 fordon. 

Belastningsgraden under eftermiddagen bör vara lägre än under förmiddagen men 

är eventuellt lite för låg i modellen. Troligen blir det dock inte lika stora problem 

under eftermiddagen som under förmiddagen. 
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Eftersom anpassningen av cirkulationen från fem till fyra ben är gjord för att få så 

bra resultat som möjligt i tillfart C (Ekhagen) så kan man inte använda resultaten 

för de andra tillfarterna. Det är dock rimligt att anta att i tillfart D (Nässjövägen) 

kommer köerna öka ytterligare med exploateringen, främst då under eftermiddagen 

då trafiken mot C (överordnad ström för tillfart D) är som störst. På motsvarande 

sätt minskar kapaciteten på tillfart A och B på förmiddagen. Där är dock problemen 

inte lika stora idag. 

Trafikverket utreder också åtgärder i trafikplats Ekhagen inom en studie av hela E4 

genom Jönköping. En av idéerna som kan påverka kapaciteten för Ekhagsringens 

anslutning (C) är att signalreglera tillfarten från E4 S (E). Syftet med detta är att 

förbättra framkomligheten från Nässjövägen (D) genom att tillfart E får rött när 

kön på D blir för lång. Detta riskerar dock att påverka framkomligheten från C 

negativt eftersom trafiken från D får fritt fram och tidluckorna blir därmed få. 
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2.3 Ekhagsringen 

För att lättare beskriva de olika trafikrörelserna har anslutande vägar givits 

bokstavsbeteckningar enligt nedanstående figur. 

 

2.3.1 Trafik 

Utifrån uppmätta flöden har följande matriser över svängrörelserna satts upp. 

Trafikmätningarna på ben C och D är gjorda en bit från korsningen så där har 

ytterligare trafik lagts på för att få bättre överensstämmelse med verkliga flöden. 

Fördelningen är gjord så att inkommande och utgående trafik skall stämma på 

respektive ben och med antaganden om hur de största strömmarna ser ut. 

Matriserna är avstämda med Peder Lundberg på Jönköpings kommun. 

fm 7-8 till 

A C D sum 

från 

A   330 50 380 

C 410   70 480 

D 200 50   250 

sum 610 380 120 
 

em 16-17 till 

A C D sum 

från 

A   560 360 920 

C 500   30 530 

D 160 100   260 

sum 660 660 390 
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På samma sätt har tillkommande trafik från exploatering av Vingpennan fördelats i 

liknande matriser som adderats till denna för att erhålla motsvarande matriser för 

scenariot med exploatering. Dessa redovisas i bilaga 1. 

2.3.2 Kapacitetsberäkning 

Korsningen är en väjningsreglerad trevägskorsning men närheten till trafikplats 

Ekhagen och bussignaler vid Ekhagen centrum gör att det relativt ofta skapas köer 

som blockerar korsningen. Det är dels trafik i frånfart A som inte hinner avvecklas 

när den skall in i cirkulationen i trafikplats Ekhagen och dels trafik i frånfart C som 

inte hinner avvecklas när bussar skall ut från hållplatsen vid Ekhagen centrum. Det 

här är förhållanden som är svåra att ta hänsyn till i Capcal. Beräkningar har ändå 

gjorts för att få en bild av hur korsningen skulle fungera utan dessa omständigheter. 

Beräkningsmässig utformning och svängrörelser redovisas i bilaga 1. 

2.3.3 Resultat 

Beräkningarna ger följande resultat. 

 

Tillfart belastningsgrad medelkölängd 

[fordon] 

fm em fm em 

2012 Utan 

exploatering 

Vingpennan 

A – tpl 0,2 0,5 <1 <1 

C – Ekhagen C 0,2 0,3 <1 <1 

D – Ekhagen S 0,5 0,6 1 1 

2015 Utan 

exploatering 

Vingpennan 

A – tpl 0,2 0,5 <1 <1 

C – Ekhagen C 0,2 0,3 <1 <1 

D – Ekhagen S 0,6 0,7 1 2 

2015 Med 

exploatering 

Vingpennan 

A – tpl 0,2 0,6 <1 <1 

C – Ekhagen C 0,3 0,4 <1 <1 

D – Ekhagen S 0,7 1,0 2 13 

Som väntat är det tillfart D som får de högsta belastningsgraderna. Även utan 

exploatering Vingpennan börjar man (beräkningsmässigt) närma sig kapacitetstaket 

under eftermiddagarna men längre köer är ovanliga. I verkligheten gör närheten till 

trafikplats och bussignaler att det är relativt vanligt med köer på ett tiotal fordon. 

Detta observerades vi besök på plats. 

Med exploatering är man uppe i kapacitetstaket under eftermiddagen och börjar 

även närma sig det under förmiddagen. Under eftermiddagen kan köerna stundtals 

bli mycket långa. 
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2.4 Öxnehagaleden 

För att lättare beskriva de olika trafikrörelserna har anslutande vägar givits 

bokstavsbeteckningar enligt nedanstående figur. 

 

2.4.1 Trafik 

Utifrån uppmätta flöden har följande matriser över svängrörelserna satts upp. 

Fördelningen är gjord så att inkommande och utgående trafik skall stämma på 

respektive ben och med antaganden om hur de största strömmarna ser ut. 

Matriserna är avstämda med Peder Lundberg på Jönköpings kommun. 

fm 7-8 till 

A B D sum 

från 

A  70 100 170 

B 110  130 240 

D 160 240  400 

sum 270 310 230  

em 16-17 till 

A B D sum 

från 

A  160 260 420 

B 120  220 340 

D 150 190  340 

sum 270 350 480  
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På samma sätt har tillkommande trafik från exploatering av Vingpennan fördelats i 

liknande matriser som adderats till denna för att erhålla motsvarande matriser för 

scenariot med exploatering. Dessa redovisas i bilaga 1. 

2.4.2 Kapacitetsberäkning 

Den här korsningen är mer ostörd av intilliggande korsningar och Capcal bör därför 

ge relativt tillförlitliga resultat. Det som eventuellt avviker från det normala är att 

korsningen ligger i en lutning vilket gör att hastigheten i tillfart D kan vara lite 

högre än normalt och att sikten kan vara lite skymd. Korsningen har separata 

körfält för alla svängande strömmar vilket tas hänsyn till i beräkningen. 

Beräkningsmässig utformning och svängrörelser redovisas i bilaga 1. 

2.4.3 Resultat 

 Beräkningarna ger följande resultat. 

 

 belastningsgrad medelkölängd 

[fordon] 

Tillfart fm em fm em 

2012 Utan 

exploatering 

Vingpennan 

A – Ekhagen 0,1 0,3 <1 <1 

B – Huskvarna 0,1 0,1 <1 <1 

D – Öxnehaga 0,2 0,2 <1 <1 

2015 Utan 

exploatering 

Vingpennan 

A – Ekhagen 0,1 0,3 <1 <1 

B – Huskvarna 0,1 0,1 <1 <1 

D – Öxnehaga 0,2 0,2 <1 <1 

2015 Med 

exploatering 

Vingpennan 

A – Ekhagen 0,2 0,4 <1 <1 

B – Huskvarna 0,1 0,1 <1 <1 

D – Öxnehaga 0,2 0,2 <1 <1 

Här är flödena lägre vilket gör att korsningen fungerar bra kapacitetsmässigt, även 

med tillkommande trafik från exploatering Vingpennan. 

2.5 Slutsatser 

Både i trafikplats Ekhagen och i korsningen Ekhagsringen – Ekhagsringen börjar 

man redan idag närma sig kapacitetstaket. Med ytterligare trafik från exploatering 

av Vingpennan är risken stor att köerna tidvis blir långa. Det finns dock 

omständigheter i båda dessa korsningar som gör att beräkningarna är osäkra men 

bedömningen är att de ändå någorlunda väl speglar de verkliga förhållandena vilket 

också bekräftas av observationer på platsen. Kommer man upp i kapacitetstaket 

växer köerna fort och det finns risk för låsningseffekter om köerna blockerar andra 
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korsningar. Relativt små trafikökningar kan få stora effekter på köer och 

fördröjningar. 

I korsningen Kungsängsvägen – Öxnehagaleden bedöms det inte uppstå några 

kapacitetsproblem på grund av exploateringen. 

Slutsatsen är att man bör gå vidare att titta på åtgärder för att förbättra kapaciteten i 

de båda korsningarna vid Ekhagen. Då de ligger nära varandra bör man studera de 

samlat. För att kunna studera effekterna av olika åtgärdsförslag rekommenderas att 

använda en mikrosimuleringsmodell som kan beskriva trafiken i korsningarna på 

ett bättre sätt en Capcal. 

Samtidigt genomför Trafikverket en utredning om E4 genom Jönköping där man 

bland annat studerar åtgärder i trafikplats Ekhagen. Jönköpings kommun 

medverkar i den utredningen och bör avvakta resultat därifrån innan man beslutar 

hur man går vidare. 
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3 Tänkbara åtgärder 

Det här avsnittet syftar till att redovisa några idéer till åtgärder. Någon mer 

detaljerad beskrivning av hur de kan utformas eller vilka effekter de får presenteras 

dock inte. 

Det finns i princip två typer av åtgärder; att minska trafiken i de aktuella 

korsningarna och att öka kapaciteten i korsningarna. Eftersom de flesta åtgärderna 

påverkar E4 och dess trafikplatser behöver man samråda med Trafikverket. 

3.1 Minskad trafik 

Åtgärder för att minska efterfrågan på transporter eller val av transportsätt är något 

man får arbeta med parallellt på en övergripande nivå. Även om man med den 

typen av åtgärder kan dämpa trafikutvecklingen något behövs troligen även andra 

åtgärder. Då återstår att försöka föra över trafik till vägar med bättre kapacitet. 

3.1.1 Omledning trafikplats Huskvarna södra 

En del av trafiken i trafikplats Ekhagen är trafik till och från Öxnehaga som kör via 

Kungsängsvägen (röd linje). Ett alternativt vägval för den trafiken är via trafikplats 

Huskvarna södra (grön linje). Om man försämrar framkomligheten på 

Kungsängsvägen kan man förskjuta balansen mellan dessa olika vägval så att fler 

kör via Huskvarna södra. Hur stor den potentialen är och hur mycket man måste 

försämra framkomligheten på Kungsängsvägen måste studeras vidare. Man 

behöver även studera om trafikplats Huskvarna södra och dess anslutning till 

Öxnehagaleden klarar den ökade trafiken. 
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En variant på det gröna vägvalet är att svänga av i trafikplats Österängen och 

utnyttja Birkagatan. 

3.1.2 Koppling Kungsängsvägen – Birger Jarlsgatan 

Om man skapar en koppling mellan Kungsängsvägen och Birger Jarlsgatan kan 

man få trafik från Öxnehaga och Vingpennan att ta den och ansluta till E4 via 

trafikplats Österängen istället för via Ekhagen. En sådan koppling finns i och för 

sig redan idag via Södra Apollovägen men den har dels inte full höjd vid passage 

under järnvägen och upplevs inte så gen. För att få fullt utnyttjande av en sådan 

koppling bör den förläggas i höjd med västra delen av Vingpennan. Det krävs nog 

också någon försämring av framkomligheten på Kungsängsvägen/Ekhagsringen för 

att få trafiken att byta väg. Kopplingen kan också nyttjas av trafik från östra 

delarna av Ekhagen som skall mot Huskvarna. Kapaciteten i trafikplats Österängen 

måste utredas. 

 

 

3.2 Ökad kapacitet 

3.2.1 Två körfält i hela cirkulationen + frånfart E 

En viss ökning av kapaciteten skulle kunna uppnås om frånfarten mot E4 S (E) 

gjordes tvåfilig. Det är den frånfart som har mest trafik. Man behöver då även göra 

cirkulationen tvåfältig på den sträcka som idag är enfältig (förbi A). Tillsammans 

med den fria högersvängen från A blir det då tre körfält ut mot E4 S. De måste 

vävas ihop till två innan man kommer ut på E4. Med en sådan här lösning ges 

möjlighet att avveckla två parallella strömmar mot E. Den möjligheten kan 
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utnyttjas på olika sätt men för trafiken från Ekhagen (C) skulle man kunna tillåta 

strömmen C-E från båda körfälten. 

Det här kan kombineras med ytterligare ett körfält på tillfarten från E4 N (B). 

 

 

3.2.2 Två körfält på tillfart Ekhagsringen S 

För att underlätta avvecklingen i korsningen Ekhagsringen – Ekhagsringen kan 

man bredda tillfart D till två körfält. Redan idag kör man ibland två bilar i bredd 

där men detta beteende kan underlättas om tillfarten breddas och målas upp som 

två körfält. Antingen kan det högra körfältet bara upplåtas för högersvängande 

trafik eller så kan det även upplåtas för vänstersvängande trafik mot det högra 

körfältet i tillfarten till trafikplats Ekhagen. Det senare ger nog den största 

kapacitetsökningen. Då bör det vänstra körfältet i tillfarten bara vara upplåten för 

trafik mot det vänstra körfältet i tillfarten till trafikplats Ekhagen. 
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3.2.3 Signalreglering 

Tankar på att signalreglera tillfarten från E4 S (E) i trafikplats Ekhagen finns sedan 

tidigare. Detta framförallt för att förbättra framkomligheten för tillfarten från 

Nässjövägen (D) genom att stoppa E när kön på D blir för lång. Det här kan dock 

få negativa konsekvenser för framkomligheten från Ekhagen (C). Man kan då 

fundera på att signalreglera fler av tillfarterna för att därmed kunna styra 

framkomligheterna för de olika tillfarterna bättre. Troligtvis kommer en sådan 

lösning ge större total fördröjning i trafikplatsen (på grund av att man måste ha 

säkerhetsmarginal mellan gröntider för olika strömmar) men man kanske kan 

förhindra att alltför långa köer uppstår. 

3.2.4 Större ombyggnad korsning Ekhagsringen – Ekhagsringen 

Ett av problemen med korsningen Ekhagsringen – Ekhagsringen är närheten till 

trafikplats Ekhagen. Samtidigt är det även nära till busshållplatsen vid Ekhagen 

vilket gör att utrymmet för till exempel en cirkulationsplats är begränsat. Någon 

form av minicirkulation kan dock vara möjlig. Om man även ser över 

utformningen av busshållplatsen finns det kanske fler alternativa lösningar. 

3.2.5 Större ombyggnad trafikplats Ekhagen 

För att förbättra kapaciteten mycket behövs troligen en större ombyggnad av 

trafikplatsen. Hur en sådan ombyggd trafikplats kan se ut kräver vidare utredning.  
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Bilaga 1 – Indata och resultat 

Nedan redovisas mer detaljerade indata och resultat för kapacitetsberäkningarna. 

Matriserna är motsvarande de som finns i rapporten men inklusive den trafik som 

Vingpennan antas alstra. 

Beräkningsmässig utformning avser hur korsningen beskrivs i Capcal. Framförallt 

är det antal körfält i tillfarter som avgör kapaciteten. 

Flödesbilderna redovisar trafiken i matriserna på ett annat sätt. För trafikplats 

Ekhagen har en hopslagning av tillfarter gjort att trafikströmmar också fåtts slås 

ihop vilket gör att alla siffror inte återfinns i matriserna. 

Resultaten redovisar hur kapacitetsutnyttjandet ser ut för respektive inkommande 

körfält. 

Körfält numrering från höger i färdriktningen 

Riktning tillåtna körriktningar i körfältet (Höger/Rakt fram/Vänster) 

Flöde angivet flöde i körfältet 

Kapacitet beräknad kapacitet med hänsyn till överordnade strömmar 

Belastningsgrad flöde/kapacitet, förhållandet beskriver hur stor andel av 

kapaciteten som utnyttjas 

Kölängd, medel genomsnittlig kölängd i antal fordon under den beräknade timmen 

Kölängd, 90-

percentil 

under 10 % av den beräknade timmen överskrider kölängden i 

antal fordon denna längd  
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Trafikplats Ekhagen 

fm 7-8 till 

A B C D E sum 

från 

A   64 95 106 159 424 

B 96   74 21 0 191 

C 157 32   37 546 772 

D 64 42 57   562 726 

E 382 64 195 287   927 

sum 698 202 421 451 1267 
 

em 16-17 till 

A B C D E sum 

från 

A   212 167 106 594 1080 

B 159   74 106 0 340 

C 146 106   90 461 804 

D 106 53 122   308 589 

E 531 106 695 616   1947 

sum 942 478 1059 918 1363 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

D - Nässjövägen 1 HR 95 1035 0,09 0 0 

2 V 1008 933 1,08 86,5 89,3 

AE - Rosenlund/E4S 1 HR 247 1345 0,18 0 0 

2 RV 241 1314 0,18 0 0 

B - E4 N 1 HRV 191 287 0,66 2,0 4,4 

C - Ekhagen 1 HR 343 449 0,76 2,9 6,5 

2 RV 272 357 0,76 3,2 7,0 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

D - Nässjövägen 1 HR 99 1006 0,10 0 0 

2 V 1008 899 1,12 117,6 117,6 

AE - Rosenlund/E4S 1 HR 265 1329 0,20 0 0 

2 RV 258 1294 0,20 0 0 

B - E4 N 1 HRV 191 244 0,78 3,5 7,3 

C - Ekhagen 1 HR 427 475 0,90 7,2 14,3 

2 RV 344 382 0,90 7,6 14,4 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

D - Nässjövägen 1 HR 159 564 0,28 0,3 0,5 

2 V 944 427 2,21 519,0 519,0 

AE - Rosenlund/E4S 1 HR 591 1197 0,49 0,2 0,3 

2 RV 565 1144 0,49 0,3 0,5 

B - E4 N 1 HRV 339 625 0,54 0,8 1,9 

C - Ekhagen 1 HR 358 714 0,50 0,7 1,5 

2 RV 300 601 0,50 0,8 1,9 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

D - Nässjövägen 1 HR 175 494 0,35 0,4 0,9 

2 V 944 359 2,63 586,7 586,7 

AE - Rosenlund/E4S 1 HR 658 1181 0,56 0,3 0,5 

2 RV 628 1127 0,56 0,4 0,8 

B - E4 N 1 HRV 339 581 0,58 1,0 2,4 

C - Ekhagen 1 HR 433 769 0,56 0,8 1,9 

2 RV 371 661 0,56 1,0 2,3 
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Ekhagsringen 

 

fm 7-8 till 

A C D sum 

från 

A   369 50 419 

C 566   70 636 

D 200 50   250 

sum 766 419 120 
 

 

em 16-17 till 

A C D sum 

från 

A   706 360 1066 

C 646   30 676 

D 160 100   260 

sum 806 806 390 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - tpl 1 HR 380 1818 0,21 0 0 

C - Ekhagen C 1 R 410 1818 0,23 0 0 

 2 V 70 851 0,08 0,1 0,1 

D - Ekhagen S 1 HV 250 445 0,56 0,9 2,0 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - tpl 1 HR 419 1818 0,23 0 0 

C - Ekhagen C 1 R 566 1818 0,31 0 0 

 2 V 70 815 0,09 0,1 0,1 

D - Ekhagen S 1 HV 250 360 0,69 1,7 3,8 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - tpl 1 HR 920 1818 0,51 0 0 

C - Ekhagen C 1 R 500 1818 0,27 0 0 

 2 V 30 424 0,07 0 0 

D - Ekhagen S 1 HV 260 369 0,70 1,7 3,9 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - tpl 1 HR 1066 1818 0,59 0 0 

C - Ekhagen C 1 R 645 1818 0,35 0 0 

 2 V 30 333 0,09 0,1 0,1 

D - Ekhagen S 1 HV 260 266 0,98 12,6 19,4 
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Öxnehagaleden 

 

fm 7-8 till 

A B D sum 

från 

A   90 132 222 

B 115   130 245 

D 168 240   408 

sum 283 330 262 
 

 

em 16-17 till 

A B D sum 

från 

A   180 289 469 

B 140   220 360 

D 179 190   369 

sum 319 370 509 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - Ekhagen 1 H 100 1054 0,09 0,1 0,1 

2 V 70 499 0,14 0,1 0,1 

B - Huskvarna 1 H 110 1818 0,06 0 0 

2 R 130 1818 0,07 0 0 

D - Öxnehaga 1 R 240 1818 0,13 0 0 

2 V 160 988 0,16 0,2 0,2 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - Ekhagen 1 H 132 1054 0,13 0,1 0,1 

2 V 90 489 0,18 0,1 0,1 

B - Huskvarna 1 H 115 1818 0,06 0 0 

2 R 130 1818 0,07 0 0 

D - Öxnehaga 1 R 240 1818 0,13 0 0 

2 V 168 983 0,17 0,2 0,2 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - Ekhagen 1 H 260 960 0,27 0,3 0,6 

2 V 160 478 0,33 0,3 0,5 

B - Huskvarna 1 H 120 1818 0,07 0 0 

2 R 220 1818 0,12 0 0 

D - Öxnehaga 1 R 190 1818 0,10 0 0 

2 V 150 889 0,17 0,1 0,1 
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Kapacitet och kölängder per körfält 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastn.- 
grad 

Kölängd (antal fordon) 

Medel 90- 
percentil 

A - Ekhagen 1 H 289 960 0,30 0,3 0,7 

2 V 180 442 0,41 0,4 0,8 

B - Huskvarna 1 H 140 1818 0,08 0 0 

2 R 220 1818 0,12 0 0 

D - Öxnehaga 1 R 190 1818 0,10 0 0 

2 V 179 870 0,21 0,2 0,2 

 


