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 Sammanfattning 

I Ljungby kommun planeras för ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ansluter till Näsvägen som i sin 

tur ansluter till E4:an. Norconsult har utrett förutsättningar för trafik och gatuutformning och föreslår att en 

cirkulationsplats skapas på platsen. Med denna åtgärd bedöms att kapaciteten för korsningen är tillräcklig och 

att ingen risk finns för att kön växer in i trafikplats för E4:an 
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1 Inledning 

Ljungby kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Eka 3:3 med flera (Ekalunds 

verksamhetsområde) i Ljungby, Ljungby kommun. Här planeras ett nytt industriområde strax norr om Ljungby 

tätort. Avsikten är att industri samt annan typ av tillverkning tillsammans med lättare verksamheter och lager 

ska kunna samsas inom området. Ett område i södra delen är avsatt för tekniska anläggningar som t. ex. 

solceller. Inom området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, restaurang och annan 

service. 

 

Figur 1 - Planområdets läge i Ljungby 

Området, med en yta på knappt 80 hektar, är beläget väster om E4 och norr om Eka industriområde vid 

trafikplats Ljungby Norra. Det nya industriområdet planeras ha en infartsgata i ett nytt läge väster om en 

befintlig fyrvägskorsning. 
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Figur 2 - Planerat läge ny infart på Näsvägen enligt detaljplaneförslag 

Trafiken som alstras från det industriområdet kan komma att leda till kapacitetsproblem på Näsvägen. 

Norconsult AB har därför fått i uppgift att utföra en trafikutredning som syftar till att utreda hur mycket trafik 

industriområdet kan komma att alstra samt hur denna påverkar framkomligheten och belastningen i 

korsningen. 

Kapacitetsberäkningar för två olika typkorsningar har studerats; trevägskorsning och cirkulationsplats. 
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2 Förutsättningar 

Planområdet består till största del av skog och åkermark. I dagsläget finns en befintlig korsning strax öster om 

platsen där infarten till industriområdet planeras. Korsningen består av en fyrvägskorsning mellan Näsvägen, 

en infart till en fastighet i söder samt en grusväg i norr som leder till gårdar som i samband med detaljplanen 

stängs för infart. 

 

Figur 3. Översiktskarta med ungefärlig gräns för tillkommande industriområde.  
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Strax öster om planområdet går E4 som kommer att byggas om inom projektet E4 Ljungby-Toftanäs. 

Trafikplats Ljungby norra kommer få en ny utformning enligt figuren nedan. 

 

Figur 4 - Bygghandling trafikplats Ljungby Norra. 

På Näsvägens södra sida har Ljungby kommun tagit fram förslag på GC väg, som löper till, och förbi 

föreslagen korsning till befintlig korsning. 
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Figur 5 – Förslagshandling GC-väg Näsvägen 
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3 Trafikalstring 

Den plankarta som legat till grund för trafikalstringen redovisas nedan. Totalt planeras 9 kvarter inom området, 

se Figur 6. Enligt planbestämmelserna planeras fem områden för industri, markerade som område 1-5 i Figur 

6. Område 6 och 7 planeras för verksamheter, område 8 planeras för drivmedel samt tillfällig vistelse och 

område 9 är avsett för en solcellsanläggning. Enligt planbestämmelserna får 60 % av kvartersmarken 

bebyggas för samtliga kvarter förutom kvarter 8 där upp till 40 % av ytan får bebyggas.  

 

Figur 6. 
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Med hjälp av ett mätverktyg har den obebyggda kvartersmarken uppmätts till ca 571 000 kvm. Förutsatt att 

bebyggelsen sker i ett plan blir den totala byggnadsarean cirka 308 700 m2, se tabell 1. 

Tabell 1.  

Område Typ av mark Totalarea Byggnadsarea (60% respektive 

40% av totalarea) 

1 Industri 44300 26600 

2 Industri 45000 27000 

3 Industri 102700 61600 

4 Industri 66200 39700 

5 Industri 77400 46500 

6 Verksamhet 62000 37200 

7 Verksamhet 80400 48200 

8 Drivmedelsförsäljning / 

verksamhet / tillfällig vistelse 

56000 21900+500 

9 Teknisk anläggning 37100  

Totalt  571100 308700 

 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att få en uppskattad trafikering av området. Verktyget 

bygger på kunskap som finns kring alstring av persontransporter beroende på lokalisering, markanvändning 

och uppgifter om yta. Området är till största del reglerad för industriverksamhet men även teknisk anläggning 

och drivmedelsförsäljning. Trafikalstringen kan variera stort beroende på vilken typ av verksamhet som faktiskt 

kommer att etableras på platsen. För område 9 som planeras vara en solcellsanläggning så räknas inte med 

någon trafik. 

Med ovanstående uppgifter om byggnadsarea och markanvändning beräknar trafikalstringsverktyget att 3696 

anställda kommer att arbeta i området. Samtlig byggnadsyta har klassats som större industri. Med ett 

antagande om att nyttotrafiken utgör 20 % utöver persontransporterna beräknas årsdygnstrafiken till 8141 

fordon/dygn. 

 

Figur 7 Antal resor och uppskattat antal bilar enligt som det nya industriområdet alstrar enligt trafikalstringsverktyget. 



Trafikutredning Ekalund 

 
  
Uppdragsnr.: 107 55 44   Version: 1 

  

2021-11-12  |  Sida 12 av 21 n:\107\55\1075544\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\trafikutredning ekalund.docx 

 

 

Figur 8. Av den totala trafiken antas 20 % utgöras av nyttotrafik.  

Drivmedelsstationen bedöms bli en 500 kvm stor bensinstation. Det finns stora osäkerheter kring att uppskatta 

trafikalstringen från en drivmedelsstation. Läget och upptagningsområdet är avgörande för trafikalstringen. Ett 

antagande har gjorts om att bensinstationen alstrar 1100 fordon/dygn. 

Total trafikalstring i området uppskattas till 9241 fordon/dygn (ÅDT).  



Trafikutredning Ekalund 

 
  
Uppdragsnr.: 107 55 44   Version: 1 

  

2021-11-12  |  Sida 13 av 21 n:\107\55\1075544\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\trafikutredning ekalund.docx 

 

4 Resvägar 

Utifrån Trafikverkets trafikflödeskarta, Ljungby kommuns trafikmätning på en bit bort på Näsvägen samt ett 

antagande om målfördelning har följande trafikflöden uppskattats. 

 

Figur 9. Trafikflödens uppskattning 

För Industriområdet förutsätts 90% ha mål österut mot E4:an. Eftersom det bara finns en bilväg in och ut ur 

området så är det enkelt att göra en nätutläggning av alstrad trafik (se röda siffror) 

Gröna siffror utgör uppmätta värden. Övriga siffror är härledda och antagna för att balansera trafikflödena. 

Utifrån de framräknade trafikmängderna så har fordonsströmmen mellan trafikplats Norra Ljungby och 

Ekalund identifierats som den största, betydligt mycket större än öst-västlig trafik på Näsvägen. 
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5 Utformningsalternativ 

De korsningsutformningar som legat till grund för kapacitetsberäkningarna presenteras i detta kapitel. En 

trevägskorsning och en cirkulationsplats har studerats. Till området är det också föreslaget att dra gång- och 

cykelväg. GC-vägen ska ansluta till södra sidan av Näsvägen för att minimera konflikten med den största 

bilströmmen.  

Skyltad hastighet längs Näsvägen är idag 70 km/h och förutsätts vara oförändrad efter tillkommande 

etablering. Vägen till Ekalunds verksamhetsområde förutsätts ha en skyltad hastighet om 50 km/h. I 

alternativet med cirkulationsplatsen förutsätts en lokal hastighetssänkning om 50 km/h för samtliga tillfarter. 

5.1 Trevägskorsning 

Trevägskorsningen har förutsatts ha mått enligt VGU med en 90 graders anslutningsvinkel mellan primär och 

sekundärväg samt med 12 m korsningsradier för högersvängande fordon. Vägbanan är 8 m bred med 0,5 m 

breda stödremsor.  Företräde lämnas åt fordon som färdas längs Näsvägen och väjningsplikt gäller för de som 

kommer från Ekalunds industriområde. 

5.2 Cirkulationsplats 

Cirkulationsplatsen har fått mått enligt förprojekteringen nedan. Cirkulationsplatsen har utformats med 

rondellradie 12 m, 2 m överkörningsbar yta och 5,5 m bred körbana. Anslutningarnas vägbanor är 8 m breda 

med 0,5 m breda stödremsor. Tillkommande gång- och cykelbana, som förbinder det befintliga cykelnätet med 

verksamhetsområdet, har placerats söder om Näsvägen och korsar vägen vid cirkulationsplatsens sydvästra 

trafikö. Genom att placera GC-vägen på den sydvästra sidan om cirkulationsplatsen minimeras konflikten med 

de största bilströmmarna. 

Cirkulationsplatsens utbredning innebär att befintlig infart till Näsvägen 24 påverkas. En ny anslutning till 

Näsvägen föreslås placeras öster om den befintliga infarten.    

Det vägområde som redovisas i plankartan är inte tillräckligt stort för redovisad cirkulationsplats. Slänter, 

gång- och cykelbana och en del av vägbanan hamnar på kvartersmark och även prickad mark. För att 

möjliggöra för en cirkulationsplats bör planlagt vägområde utökas. 
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6 Kapacitetsberäkningar 

Kapacitetsberäkningar har utförts i CAPCAL för ett framtida scenario med förutsättning att hela 

industriområdet byggts ut och som tar hänsyn till den trafikalstring som presenteras i denna rapport. Ingen 

årlig uppräkning har gjorts för övriga trafiknätet.  

Resultatet från Capcal-beräkningarna visar bland annat belastningsgrad och den genomsnittliga kölängden 

(antal fordon) i korsningarnas samtliga tillfarter. Korsningens belastningsgrad (servicenivå) ger ett mått på hur 

god framkomlighet korsningen har. Korsningar med hög belastningsgrad medför fördröjningar och risk för 

köbildning. Enligt VGU gäller önskvärd servicenivå b <0,6 för korsningstyp A-C (trevägskorsning) och b <0,8 

för korsningstyp D (cirkulationsplats) och E (signalkorsning).  

För att en trafikanläggning ska fungera utan fördröjningar och köbildning bör belastningsgraden inte överstiga 

0,8 (SKL, 2015). Om belastningsgraden överstiger 1,0 kan korsningen inte längre hantera den inkommande 

trafiken och en ökande köbildning uppstår. En känslighetsanalys har utförts för de två korsningsalternativen 

med syftet att redogöra hur mycket trafikströmmarna kan öka innan korsningarna uppnår belastningsgrad 0,8 

respektive 1,0.  

Avståndet till korsningen med trafikplats Ljungby Norra är c:a 150 m, varför en begränsande faktor skulle vara 

om max kölängd skulle sträcka sig länge än så. 

6.1 Trevägskorsning 

Beräkningarna visar att belastningsgraden för en trevägskorsning (0,73) överstiger önskvärd nivå (0,6).  

 

Om samtliga trafikflöden ökar med 5 % blir belastningsgraden 0,80. En ökning med 40% medför att 

belastningsgrad blir 0,99. Köbildning och fördröjningar uppstår främst för fordon som ska köra ut från Ekalunds 

industriområde då dessa måste lämna företräde för övriga trafikströmmar.  
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6.2 Cirkulationsplats 

Beräkningarna visar att belastningsgraden (0,39) understiger önskvärd nivå (0,8) för redovisad 

cirkulationsplats.  

 

För att belastningsgraden i cirkulationsplatsen ska överstiga önskvärd nivå måste trafikflödena enligt 

beräkningar öka med 100 %. 

 

För cirkulationsplatsen innebär en ökning med 145% av samtliga trafikflöden att belastningsgraden i 

korsningen blir 1,0. Framkomligheten försvåras för trafikströmmarna ut från Ekalunds industriområde samt för 

de som kommer österifrån längs Näsvägen. 
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7 Förprojektering 

Utifrån kapacitetsberäkningen ovan har en cirkulationsplats bedömts som bäst lämplig för platsen. För att 

säkra genomförbarheten och förutsättningarna för en cirkulationsplats har en förprojektering tagits fram. 

 

Figur 10 - Förprojektering Cirkulationsplats 

Projekteringen har utgått från fastighetsgränsen söder om vägen. För att få plats med rondell å körbana har 

cirkulationens mitt förskjutits norr ut. Därmed innebär det att Näsvägens anslutningar vinklas upp något. 

Cirkulationen är dimensionerad för typfordon Ls 

 

Figur 11 - Typfordon Ls 
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Förprojekteringen har anpassats till Ljungby kommuns förslagshandling för GC-väg. GC-vägen kommer med 

stor sannolikhet påverka befintlig trädrad längs Näsvägen 

Enklare släntberäkningar har gjorts och utifrån detta ha en utsträckning för åtgärden tagits fram. Denna kan 

användas som underlag för detaljplan för cirkulationsplatsen. 

I samband med förprojektering gjordes en kontroll av detaljplaneförutsättningarna för åtgärden. Enligt bilden 

nedan behöver GATA-marken breddas för att ge plats åt cirkulationen och sidoområden. 

 

Figur 12 - Cirkulationsplats på överlagrad detaljplan 
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En enkel skiss har även tagits fram för GC koppling i cirkulationens samtliga anslutningar. Nordväst om 

korsningen ansluter vägen till en mindre grusväg. Grusvägen är tänkt att i framtiden användas som cykelväg. 

Ingen utredning är gjord utifrån kapacitet för detta alternativ, och sträckningarna ska ses som en illustration. 

 

Figur 13 - Illustration kompletterande GC-väg. 
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Slutsats 

Det råder en osäkerhet kring hur stor trafikalstringen kan komma att bli från Ekalunds industriområde. 

Trafikalstringen kan variera stort beroende på vilken typ av verksamhet som faktiskt kommer att etableras på 

platsen. I denna utredning har byggnadsytan klassats som större industri och trafikalstringsverktyget har 

beräknat att området alstrar 9241 fordon/dygn. Större industrier genererar generellt mindre trafik än 

detaljhandel, småindustrier och kontor. Man bör därför ha i åtanke att trafiken som alstras av industriområdet 

kan komma att överstiga de trafikmängder som redovisats i rapporten. 

Två korsningsförslag i form av en trevägskorsning samt en cirkulation har utretts för korsningen mellan 

Näsvägen och den planerade vägen in till Ekalunds industriområde. Kapacitetsberäkningar har utförts för de 

två förslagen och resultaten visar att belastningsgraden för trevägskorsningen (0,73) överstiger den önskvärda 

servicenivån (0,6). Hög servicenivå uppstår för fordon som ska köra ut från Ekalunds industriområde då dessa 

måste lämna företräde för trafikströmmar längs Näsvägen. Belastningsgraden för cirkulationsplatsen (0,39) 

understiger önskvärd nivå (0,8) med god marginal. Utförd känslighetsanalys visar att samtliga trafikflöden i 

korsningen kan öka med 100% innan belastningsgraden överstiger 0,8. Det är huvudsakligen trafikströmmar 

från Ekalunds industriområde samt Näsvägen österifrån som har en hög belastningsgrad. 

Med hänsyn till utförda kapacitetsberäkningar och osäkerheten kring trafikalstringen från Ekalunds 

industriområde föreslås att den tillkommande korsningen utformas som en cirkulationsplats. 
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8 Bilagor 

Sammanfattning Trafikalstringsverktyg Ekalund verksamhetsområde 


