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1 Uppdrag och syfte 

Syftet med trafikutredningen är att utreda det kommande trafikflödet i 

anslutningen till väg 63 från anslutningsvägen till golfklubben. 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. Längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT 

(årsmedeldygnstrafik, 201901) till knappt 7000 fordon varav 9 % utgör tung 

trafik. Hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Vägen är mittseparerad 2+1-

väg och har bärighetsklass BK4.  

2.2 Befintliga trafikflöden 

Golfklubben med restaurang och golfshop genererar idag trafik på 

tillfartsvägen. Restaurangen har öppet dagligen under maj-september samt 

för julbord i december. Golfshopen är främst öppen under sommaren men 

även vissa dagar under övrig tid på året. Golfklubben har uppskattat sina 

besökare till totalt cirka 300 personer per dag under högsäsong (t ex 

tävlingsdagar) för golfbanan, restaurangen samt shopen. Även om några 

samåker så är det förmodligen en majoritet som åker i egen bil, vilket 

innebär cirka 600 fordonsrörelser per dygn. Tävlingsdagarna infaller 

vanligtvis på helgen och är ett begränsat antal tillfällen under högsäsongen. 

Övrig tid är trafikmängden lägre.  

Även Karlstad brukshundklubb genererar trafik längs denna väg. Klubben 

arrangerar både träning, kurser och tävlingar. Antalet besökare till 

brukshundklubben har antagits vara lägre än till golfbanan samt att 

tävlingsdagar inte sammanfaller för golfklubben och brukshundklubben, 

vilket gör att trafiken till brukshundklubben underordnas trafiken till 

golfklubben under högsäsongen.  
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3 Analys och tolkning 

3.1 Trafikalstring 

Eftersom det saknas möjlighet att ta sig till planområdet med kollektivtrafik 

eller cykel kommer samtliga resor att ske med bil. De 18 hushållen bedöms 

generera cirka 100 fordonsrörelser per dygn under vardagar, under helger 

bedöms denna siffra vara lägre. Detta skulle innebära ungefär 5,6 bilrörelser 

per fastighet och dag.  

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 875 f/h 

och den dimensionerande timmen för lokalgatan antas ha en trafikmängd på 

70 f/h.  

 

  



   Sid 6(9) 
 

 

 

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 4.1-7 i 

VGU 2004:80, dat 2004-05. 

De dimensionerande trafikmängderna var Qu=70f/h och Qö=875f/h. 

 

 
Den maximala kölängden som kan förväntas för vänstersvängsfältet är 

ungefär 8 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. Detta bedöms 

dock vara orimligt vid den föreslagna korsningen då trafikmängden är så 

pass låg samt att den fordonskombinationen bedöms så pass osannolik.  Då 

vänstersvängsfältets kölängd är 35 meter idag så ryms en 

fordonskombination med en personbil och en dragbil med släp på 24,5 

meter.  

3.3 Bedömning av behov av högersvängsfält 

För att göra en bedömning av behovet av högerpåsvängskörfält på väg 63 så 

har en enklare överslagsberäkning och bedömning gjorts utifrån TRVMB 

Kapacitet och framkomlighetseffekter (TRV 2013:64343).  

Vid bedömningen användes tidigare nämnda trafikflöden från kapitel 4.1. 

För att kunna göra en bedömning gjordes antagande gällande svängandelar i 

korsningen. Det antogs att 70% av trafiken på lokalgatan färdades västerut i 

högtrafik och 30% österut. Det antogs även att majoriteten som trafikerade 

lokalgatan kom söderifrån på väg 63, 70% antogs komma söderifrån. Detta 

skulle innebära att de som kommer från lokalgatan och ska svänga höger 

under den dimensionerande timmen är 15 fordon. 

Vi bedömningen av korsningen togs hänsyn till överordnade flöden och vilka 

kritiska tidsavstånd som krävs för svängande fordon i korsningen.  
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Vid överslagsberäkningarna så framkom att deltillfarternas belastningsgrad 

för svängande fordon var väldigt låg, under 0,25 för samtliga tillfarter. Lägst 

var det på strömmarna som kom från lokalgatan, under 0,04. Deltillfarterna 

har högre kapacitet än de framtida trafikflödena. Det bedöms inte bli några 

fördröjningar för fordon som ska svänga vänster in på lokalgatan eller höger 

ut från lokalgatan. De som ska svänga vänster kan få en viss fördröjning upp 

till 10 sekunder.  

 

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, den hamnar som längst 5,5 meter 

utanför vägkant. Det är relativt flackt i området så det ska inte vara några 

siktskymmande vertikalradier.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Den maximala kölängden som kan förväntas för vänstersvängsfältet är 

ungefär 8 meter. Detta ger att den minimala längden på 30 meter styr 

längden på vänstersvängsfältet. Befintligt vänstersvängsfälts magasin 

rymmer idag en fordonskombination med en personbil och en dragbil med 

släp på 24,5 meter vilket bedöms vara tillräckligt för den aktuella 

korsningen. Vänstersvängsfältet bedöms därmed inte behöva justeras.  

 

Vid utvärderingen av behovet av högerpåsvängskörfält så gjordes en 

bedömning av korsningens kapacitet samt sikt. Vid överslagsberäkningarna 

så framkom att deltillfarternas belastningsgrad för svängande fordon var 

väldigt låg vilket bedöms innebära att inget högerpåsvängskörfält krävs.  

Även sikten i korsningen är god vilket inte heller tyder på att ett 

högerpåsvängskörfält krävs.  

 

 

 

 

 

 


