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1 Uppdrag och syfte 
Syftet med trafikutredningen är att utreda det kommande trafikflödet i 
anslutningen till väg 63 från anslutningsvägen planprogrammet. Om 
trafikutredningen visar på att inte god trafiksäkerhet och framkomlighet på 
vägarna och det befintliga vägskälet kommer alternativa lösningar studeras 
och föreslås. 
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2 Beskrivning av nuläge 

2.1 Befintlig infrastruktur 
Riksväg 63 är en statlig väg och utgör riksintresse för kommunikationer 
enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat 
vägnät tre kategorier. Hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Vägen är 
mittseparerad 2+1-väg och har bärighetsklass BK4.  
Vägen har idag vänstersvängsfält mot lokalgatorna som är ungefär 50 meter i 
vardera riktningen. 

2.2 Befintliga trafikflöden 
Längs aktuellt avsnitt på väg 63 uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik, 201901) 
till knappt 6900 fordon varav 10 % utgör tung trafik.  
I dagsläget så finns det omkring 40 hushåll som bedöms nyttja befintlig in- 
och utfart från väg 63. Avståndet till kollektivtrafik från området är som 
kortast kring 700 meter, vilket medför att andelen som tar kollektivtrafik 
bedöms som relativt låg.  Tillgängligheten för cykel är relativt god då 
Klarälvsbanan ligger strax öster om väg 63. Avståndet till de centrala delarna 
av Karlstad är kring 8 kilometer vilket är relativt långt via cykel. För att vara 
på säkra sidan så antas både kollektivtrafikandel och cykeldelen vara relativt 
låg. De maximalt 40 hushållen bedöms generera cirka 230 fordonsrörelser 
per medeldygn. Detta skulle innebära ungefär 5,6 bilrörelser per fastighet 
och dag.  
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3 Analys och tolkning 

3.1 Trafikalstring 
Eftersom området ligger relativt långt från de centrala delarna av Karlstad så 
bedöms en stor andel av resorna att ske med bil. De maximalt 20 hushållen 
bedöms generera cirka 110 fordonsrörelser per dygn under medeldygn. Detta 
skulle innebära ungefär 5,6 bilrörelser per fastighet och dag. Totalmängden 
fordon som bedöms trafikera lokalgatan mot Gräsås är 340 per medeldygn. 
Den mindre lokalgatan som går österut från korsningen med väg 63 bedöms 
betjäna två fastigheter vilket innebär ungefär 12 bilresor per medeldygn.  
Dimensionerande timme för vägutformning är normal vardagsmaxtimme det 
dimensionerande året. Detta kan anses motsvara den 200:e mest belastade 
timmen under året. 
Vid dimensionering för årets mest belastade timmar används den 30:e mest 
belastade timmen som dimensioneringsgrund. För en statlig väg antas 
vanligtvis att den 30:e timmen är 12,5% av ÅDT. För en gata med närtrafik 
så antas att den 30:e timmen är 10% av ÅDT. 
Den dimensionerande timmen för väg 63 antas ha en trafikmängd på 865 f/h 
och den dimensionerande timmen för lokalgatan antas ha en trafikmängd på 
34 f/h.  
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3.2 Bedömning av västersvängsfältets längd 
För att göra en bedömning av vänstersvängsfältets längd så har den 
beräkningsgång som anges i VGU 2004:80, dat 2004-05 använts. 
Om det ska vara en A, B eller C-korsning har studerats för att få en känsla 
för de dimensionerande trafikmängderna.  Då inget diagram för hastigheten 
100 km/h finns har 90 km/h använts. Det är tydligt att ett vänstersvängsfält 
bör användas för korsningen ur säkerhetssynpunkt. 
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För att utvärdera längden på vänstersvängsfältet så används Figur 10.18 i 
VGU 2020. 
De dimensionerande trafikmängderna var Qu=34f/h och Qö=875f/h. 
 

 
 
Den maximala kölängden som kan förväntas för vänstersvängsfältet är 
ungefär 5 meter. Detta ger att den minimala längden på 30 meter styr 
längden på vänstersvängsfältet. 
 
Utöver detta ska magasinets längd i meter ska beräknas med hänsyn till 
trafiksammansättning under dimensionerande timme. Vid 
landsbygdsförhållanden bör fordon 1 och 2 antas vara 24 m.  Då 
vänstersvängsfältets kölängd är 50 meter idag så ryms denna 
fordonskombination.  

3.3 Bedömning av behov av högersvängsfält 
En bedömning av behov av högerpåsvängskörfält har inte genomförts. Detta 
då närliggande korsning strax söder om den aktuella korsningen har nyligen 
studerats med hänsyn till detta i samband med detaljplan för bostäder vid 
Karlstads golfklubb. Det visade sig vid den studien att inget behov och 
högerpåsvängskörfält behövdes vid golfklubben trots att den hade större 
flöden än den aktuella korsningen. Bedömningen görs därför att inget behov 
finns för den åtgärden vid Gräsås.  
För att kontrollera behovet av högeravsvängskörfält så har figur 10.22 i 
VGU 2020 använts. Den trafiken som förväntas trafikera lokalgatan till och 
från Gräsås under maxtimmen var 34 bilar. Om samtliga bilar ska mot 
Gräsås och kommer norrifrån så skulle eventuellt ett högeravsvängskörfält 
kunna användas, se figur nedan. Dock är det ett orimligt antagande att 
samtliga ska åt ett håll samt att alla kommer norrifrån. Det vill säga att inget 



   Sid 8(10) 
 

 

 

högeravsvängskörfält behövs vid Gräsås. 

 
 
Vid infarten till lokalgatan finns det god sikt för fordon som ska svänga ut 
från lokalgatan. Enligt VGU 2015:086 kapitel 4.1.2.3.1 är önskvärd sikt från 
korsningen 260 meter.  
Nedan kan man se två bilder med en siktlinje på 260 meter inritad mätt från 
5 meter in på lokalgatan. 

   
 
Siktlinjen hamnar klart inom vägområdet. Det är relativt flackt i området så 
det ska inte vara några siktskymmande vertikalradier. Dock står det ett 
vägmärke på norra sidan av korsningen som kan skymma sikten något. Den 
bedöms stå utanför de 260 metrarna men dock upplevs den siktskymmande. 
Vägmärket är inget som har med planprogrammet att göra utan borde ha 
studerats i samband med ombyggnation av väg 63. Det kan vara aktuellt för 
Trafikverket att studera sikten norrut och eventuellt justera vägmärket något 



   Sid 9(10) 
 

 

 

i sidled för att förbättra sikten om man bedömer att det är en risk. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 
Den maximala kölängden som kan förväntas för vänstersvängsfältet är 
ungefär 5 meter. Detta ger att den minimala längden på 30 meter styr 
längden på vänstersvängsfältet. Befintligt vänstersvängsfälts magasin 
rymmer idag en fordonskombination med två dragbilar med släp på 24,5 
meter vilket bedöms vara tillräckligt för den aktuella korsningen. 
Vänstersvängsfältet bedöms därmed inte behöva justeras.  
 
En översiktlig koll gjordes för att se om den aktuella korsningen behöver 
kompletteras med högeravsvängskörfält mot Gräsås från norr. Ingen sådant 
behov kunde identifieras.  
 
Vid utvärderingen av behovet av högerpåsvängskörfält så gjordes en 
jämförelse mot tidigare utredning vid korsning väg 63/Karlstads golfklubb. 
Då trafiken är mindre vid dem aktuella korsningen bedömdes inget 
högerpåsvängskörfält behövas. Även sikten i korsningen är god vilket inte 
heller tyder på att ett högerpåsvängskörfält krävs.  
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