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PM Trafikanalys, Södra Varamon  

Bakgrund och syfte 
På uppdrag av SIGMA Civil med Motala kommun som slutkund har M4Traffic genomfört en 

kompletterande analys av olika alternativ för det framtida vägnätet i Södra Varamon när det gäller 

utformning av Badstrandsvägen och dess korsningspunkter. Analyserna avser dels alternativ för 

utformning av korsningen Badstrandsvägen/Delfinvägen och i kombination med åtgärder för att öka 

kapaciteten på avfartsramperna i trafikplats Motala centrum. Vidare studeras även åtgärder för att 

förbättra framkomligheten specifikt för planerad busslinje genom området. Trafikanalysen är gjord med 

stöd av den inom tidigare uppdrag utvecklade simuleringsmodellen över området.   

Syftet med analysen är i huvudsak att beskriva hur framkomligheten i vägnätet påverkas av de olika 

alternativen och åtgärderna.  

Förutsättningar 
Trafikanalysen har genomförts med den simuleringsmodell över området som byggts upp i tidigare 

trafikanalyser redovisade i PM Trafikanalys, Södra Varamon v1.02, 2021-06-24. Simuleringsmodellen 

är skapad i verktyget Dynameq version 4.3 

Trafik 
Simuleringsmodellen har använts för att simulera trafiken under maxtimmen från ett antal utvalda 

prognosscenarier. Trafikprognoserna som ligger till grund för trafikanalysen är utarbetade av Sigma 

Civil som i sin tur utgått från trafikmängder från Tyréns rapport (Trafikutredning Varamon, Motala – 

2018-03-20) med vissa justeringar under arbetet.  

I Figur 1 sammanfattas simulerat antal bilresor under mantimmen per scenario. I analyserna för 

bussåtgärder har endast scenarierna Sc 2,Sc 4, Sc Hög 2021 och Sc Hög 2040 simulerats (i grönt). 

En justering som gjorts jämfört med tidigare analyser är att alla trafik till/från det nya idrottscentret i 

några av alternativen har antagits gå endast via Bispgatan. Underlaget för simuleringarna har hämtats 

från excel-arket: Sammanställning indata Trafikanalys Motala Trevägskorsningar 210916.xls. 
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Figur 1: Antal bilresor under maxtimme i respektive scenario. Avser totalt antal bilresor i hela 
simuleringsmodellen. 

Studerade alternativ för Badstrandsvägen/Delfinvägen 

Följande sex alternativ A-F för olika utformningar av kopplingen Badstrandsvägen/Delfinvägen har 
simulerats: 

A) Dagens väjningsplikt 
Dagens utformning med väjningsplikt från Badstrandsvägen mot Delfinvägen. 

 

Figur 2 Alternativ A) dagens vägnät med Väjningsplikt från Badstrandsvägen   
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B) Väjningsplikt från Delfinvägen  
Badstrandsvägen rätas ut och blir huvudriktning med väjningsplikt från Delfinvägen. 

 

Figur 3: Alternativ B) Väjningsplikt från Delfinvägen 

C) Cirkulationsplats  
Delfinvägen/Badstrandsvägen regleras som cirkulationsplats.  

 

Figur 4 Alternativ C) Cirkulationsplats Badstrandsvägen/Delfinvägen 

D) Droppe  
Delfinvägen/Badstrandsvägen regleras som droppe.  

 

Figur 5: Alternativ D) Droppe Badstrandsvägen/Delfinvägen 

E) Cirkulationsplats med 5 ben 
Delfinvägen/Badstrandsvägen ansluts till trafikplatsens cirkulationsplats. Från Badstrandsvägen 

införs ett svängfält för östergående trafik mot Delfinvägen, med väjningsplikt mot Delfinvägen. 

Badstrandsvägen och Delfinvägen får var sin egen anslutning till trafikplatsens cirkulation. Endast 

högersväng tillåts från Badstrandsvägen mot Idrottscentret. 



PM Trafikanalys, Södra Varamon 
2021-11-15 

4 

 

Figur 6: Alternativ E) Cirkulationsplats med 5 ben i trafikplatsen 

F) Signalreglerad korsning 
Badstrandsvägen rätas ut och signalreglering införs vid Delfinvägen med svängfält i varje anslutning.  

 

Figur 7: Alternativ F) Signalreglerad korsning Badstrandsvägen/Delfinvägen 

Studerade åtgärder för avfartsramper 
Följande två alternativ för att specifikt minska köerna på avfartsramperna har studerats i kombination 

med cirkulationsplats i korsningen Badstrandsvägen/Delfinvägen. 

C1) Breddade avfartsramper till två körfält  
Avfartsramperna i båda riktningar breddas till två körfält närmast cirkulationsplatsen. 

 

Figur 8 Alternativ C1) breddade avfartsramper 

C2) Signalreglering av tillfarter från Storgatan och 
Badstrandsvägen  
Trafiksignaler införs på anslutningarna från Badstrandsvägen och från Storgatan in mot 

cirkulationsplatsen. Signalerna har i simuleringen förenklat ställts in med fasta tider där anslutningarna 
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växelvis får rött för att öka möjligheten att ta sig in i cirkulationen från ramperna. Tanken är att i 

verkligheten i högre detalj ge rött endast vid köer på ramperna.  

 

Figur 9 Alternativ C2) breddade avfartsramper 

Studerade åtgärder för kollektivtrafiken 
I framtiden väntas en busslinje från Storgatan via Badstrandsvägen-Bispgatan norrut passera 

området. Trafikeringen är tänkt till var 20-minut och slingan trafikeras endast i riktning norrut. Tre olika 

tänkbara åtgärder för bussen har studerats. Åtgärderna har simulerats i kombination med 

utformningsalternativ A-C för korsningen Badstrandsvägen/Delfinvägen. Vartdera korsningsalternativ 

har då simulerats i ett jämförelsealternativ (JA) utan åtgärd för buss samt med de nedanstående tre 

åtgärder a-c för buss. Åtgärderna a-c har studerats separat och inte i kombination med varandra.  

a) Bussfält längs Storgatan 
Åtgärden består av ett nytt bussfält längs Storgatan mellan Luxorgatan och cirkulationen i trafikplats 

Motala centrum. Bussfältet avslutas strax innan cirkulationen med förtur för buss på anslutningen till 

cirkulationsplatsen. 

 
Figur 10 Alternativ a) Bussfält längs Storgatan 

b) Fri höger från Badstrandsvägen   
Åtgärden innebär ett separat körfält för högersvängande buss från Badstrandsvägen norrut mot 

Bispgatan. 

 
Figur 11 Alternativ b) Fri höger för buss från Badstrandsvägen 
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c) Bussfält och fri höger längs Badstrandsvägen 
Åtgärden inkluderar separata körfält för högersvängande från Badstrandsvägen som i åtgärd 2 men 

förlängt längs Badstrandsgatan till cirkulationsplatsen i trafikplatsen respektive ny cirkulation i 

cirkulationsplatsalternativet. 

    
Figur 12 Alternativ c) Bussfält och fri höger för buss från Badstrandsvägen 

 

Alternativ med förstärkt droppe och utökad kapacitet i 
hela trafikplatsen G) 
Efter analyser av ovan redovisade alternativ för Badstrandsvägen/Delfinvägen, trafikplatsens 

avfartsramper och åtgärder för kollektivtrafiken har ett ytterligare kapacitetsstarkt alternativ tagits fram. 

Alternativet innebär att alla tillfarter i trafikplatsen förstärks med ett separat fält för högersväng i 

kombination med droppe för Badstrandsvägen/Delfinvägen. Droppen förstärks då med två körfält 

mellan Delfinvägen och trafikplatsen samt mellan trafikplatsen och infart till idrottsanläggningen. 

 

 

Figur 13 Alternativ G) förstärkt droppe och utökad kapacitet i hela trafikplatsen 
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Resultat  
Nedan följer resultat från simuleringarna av de olika alternativen och åtgärderna.  

I ett först steg redovisas simulerad framkomlighetssituation i vägnätet med de olika 

utformningsalternativen A)-F) för Badstrandsvägen/Delfinvägen. 

 I ett andra steg redovisas simulerad framkomlighetsituationen med de två alternativen C1 och C2 för 

avfartsramperna i trafikplats Motala centrum.  

I ett tredje steg redovisas simulerad framkomlighetssituation i vägnätet med det kapacitetsförstärkta 

alternativ G), 

I ett fjärde och sista steg redovisas simulerad restid för bussen med utformning av 

Badstrandsvägen/Delfinvägen enligt alternativ A-C och G) och vidare för de tre olika 

kollektivtrafikåtgärderna 1-3.  

Simulerad framkomlighet med alternativ för 
Badstrandsvägen/Delfinvägen 
Nedan redovisas simulerad framkomlighetssituation under maxtimmen. Framkomligheten beskrivs 

med färgkodade kartor där simulerad framkomlighet på länknivå som medel under eftermiddagens 

maxtimme kan utläsas. Färgerna motsvarar relativ hastighetnedsättning som jämför simulerad 

medelhastighet med skyltad hastighet. Röda länkar kan tolkas som köbildning, orange som nedsatt 

framkomlighet, gult som något nedsatt framkomlighet, och grönt som god framkomlighet. Länkarna är 

färgade efter följande intervall som beskriver simulerad medelhastighet som andel av skyltad 

hastighet: 

 

Figur 14: Framkomlighet på länknivå, medelhastighet på länken under maxtimmen som andel av skyltad 
hastighet 

Att framkomligheten närmast en korsning är nedsatt under högtrafik är naturligt och inte att betrakta 

som tecken på överbelastning. Medelhastigheten är till exempel alltid lägre närmast en signalkorsning 

eller in mot en cirkulationsplats. Men långa sträckor med köbildning eller långsamtgående trafik är 

däremot att betrakta som en problematisk framkomlighetssituation ofta till följd av en överbelastad 

korsningspunkt.   
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A) Dagens väjningsplikt från Badstrandsvägen 

  

  

Figur 15 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ A) Dagens väjningsplikt från Badstrandsvägen 
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Sc 4 Sc 2 
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B) Väjningsplikt från Delfinvägen (Badstrandsvägen 
huvudriktning) 

 

 

Figur 16 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning  
Alternativ A) Väjningsplikt från Delfinväge 
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C) Cirkulationsplats Delfinvägen/Badstrandsvägen 

 

 

Figur 17 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ C) Cirkulationsplats Delfinvägen/Badstrandsvägen. 
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D) Droppe 

 

 

Figur 18 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ D) Droppe Delfinvägen/Badstrandsvägen. 
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E) Cirkulationsplats med 5 ben 

 

 

Figur 19 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ E) Cirkulationsplats med 5 ben i trafikplatsen. 
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F) Signalreglerad korsning 

 

 

Figur 20.Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ F) signalreglerad korsning Delfinvägen/Badstrandsvägen. 
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Figur 21 Ögonblicksbild från simuleringen av Alternativ F) signalreglerad korsning 
Delfinvägen/Badstrandsvägen, röda fordon i kö.   

I simuleringen uppstår stundtals blockering av körfältet för vänstersvångande från Badstrandsvägen 

(västergående trafik från trafikplatsen) vid trafiksignalen. Kön riskerar då att störa cirkulerande trafik i 

trafikplatsen.   
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Resultat framkomlighet åtgärder för avfartsramper  

C1) Breddade avfartsramper till två körfält 
 

 

 

Figur 22 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ C1) breddade avfartsramper till två körfält. 
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C2) Signalreglering av tillfarter från Storgatan och 
Badstrandsvägen 

 

 

Figur 23 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ C2) Signalreglering av tillfarter från Storgatan och Badstrandsvägen. 
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Resultat för alternativ med förstärkt droppe och utökad 
kapacitet i hela trafikplatsen G) 
 

 

 

Figur 24 Simulerad framkomlighetssituation, eftermiddagens maxtimme, olika prognosscenarier, utformning 
Alternativ G) med droppe och utökad kapacitet i hela trafikplatsen. 
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Simulerade restider buss – åtgärdsalternativ för 
kollektivtrafik 
Nedan redovisas de alternativ som simulerats och för vilka restider för bussen längs sträckan (i blått) 

genom modellen hämtats. Notera att blå linje visar busslinjens dragning men inte ligger rätt på 

körfältsnivå, exempelvis som i åtgärd 1 där bussen går i det yttre blåfärgade bussfältet längs 

Storgatan. 

Dagens väjning från Badstrandsvägen 

 

 

Figur 25: Framtida busslinje i blått utan åtgärder för alternativ A i JA och med bussåtgärder a-c. 
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Väjning från Delfinvägen 

 

 
Figur 26: Framtida busslinje i blått utan åtgärder för alternativ C) 

Cirkulationsplats 

  

A-a) 

Bussfält längs Storgatan 

 

JA  

ingen åtgärd för buss 

Åtgärd 1  

Bussfält längs Storgatan 

 

Åtgärd 2  

Fri höger från Badstrandsvägen 

 

Åtgärd 3  

Bussfält och fri höger  

längs Badstrandsvägen 

 

JA  

ingen åtgärd för buss 



PM Trafikanalys, Södra Varamon 
2021-11-15 

20 

 

Figur 27 Framtida busslinje i blått utan åtgärder för alternativ C)  i JA och med bussåtgärder a-c. 
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På följande sidor redovisas resultat i form av restid för den framtida busslinjen. Restiden avser 

sträckan längs blå linje i figurerna på föregående sidor. ´ 

I Figur 28 redovisas bussrestid utan åtgärder för de olika korsningsalternativen. Det kan utläsas att 

bussen utan åtgärder generellt har några sekunder kortare restider i utformningen med Väjning från 

Delfinvägen än med Dagens utformning. En förklaring är den genare sträckningen av 

Badstrandsvägen. Med ny cirkulationsplats blir restiden några sekunder längre än med dagens 

utformning. Det kan förklaras av att hastigheten blir lägre in mot och genom den nya 

cirkulationsplatsen. Med både Väjning från Delfinvägen och Dagens utformning behöver bussen längs 

Badstrandsvägen inte väja för annan trafik i korsningen vid Delfinvägen. Skillnaden mellan 

alternativen förstärks med ökad trafik. När restiderna växer betydligt till scenario H2040 indikerar det 

att vägnätet inte fullt ut har kapacitet för dessa trafikmängder med överbelastning som följd. 

 

Figur 28 Restid buss längs blå sträcka i föregående figurer 25-27 [i sekunder] - utan kollektivtrafikåtgärder i 
alternativ A), B), C) och G). 

I Figur 29 redovisas alla resultat från simuleringarna av de totalt 48 scenarierna. Scenarierna består 

av fyra utformningsalternativ (Dagens väjning, Cirkulationsplats, Väjning från Delfinvägen) kombinerat 

med fyra varianter för bussen (JA utan åtgärd samt åtgärd 1, 2 och 3). Vardera varianten har 

simulerats med fyra olika trafikmängder (Sc 2 Sc 4, Sc Hög 2021, Sc Hög 2040). Restiderna för buss 

varierar från ca 70 sekunder med väjning från Delfinvägen Sc 2 till drygt 140 sekunder med Ny 

cirkulationsplats Sc H2040. 
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Figur 29: Restid buss med kollektivtrafikåtgärder 
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Nedan redovisas bussens simulerade tidsbesparing om åtgärderna 1, 2 eller 3 genomförs jämfört med 

utan åtgärd. Åtgärd 1 är i simuleringarna främst en tidsbesparande åtgärd i scenarierna med högre 

trafik. Medan åtgärd 2 och 3 ger något kortad restid även vid lägre trafik. Med trafik enligt Sc H2040 är 

resultaten mer osäkra då en överbelastad situation ger ett större mått av slumpmässighet mellan 

enskilda simuleringar.  

 

 

 

 

 

Figur 30 Simulerad tidsbesparing, buss per åtgärd 1-3 
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Analys 
Nedan följer en sammanfattande analys av de huvudsakliga resultaten från simuleringen.  

Utformning av korsningen Badstrandsvägen/Delfinvägen 

För alla alternativ gäller att trafikplatsen utan åtgärder överbelastas med trafik i scenario H2040. Det 

riskerar att stundtals blockera även korsningen vid Delfinvägen/Badstrandsvägen.  

Med trafik enligt scenario H2040 är kapaciteten i själva korsningen också otillräcklig i alternativ A) och 

B) med väjningsplikt från Badstrandsvägen respektive väjningsplikt från Delfinvägen. Men i 

scenarierna med lägre trafik sjunker belastningen. Med utformning enligt alternativ A) dagens 

väjningsplikt överbelastas anslutningen från Badstrandsvägen västerifrån och med alternativ B) 

överbelastas anslutningen från Delfinvägen i scenario H2040. 

Med en utformning enligt alternativ C) som cirkulationsplats eller D) med droppe blir belastningen hög 

men utan överbelastning även i scenario H2040. Dock stör även här köer från trafikplatsen som 

stundtals riskerar att blockera cirkulationen. Droppe enligt alternativ D) innebär en lägre belastning än 

cirkulationsplats då den kritiska anslutningen från Badstrandsvägen (västergående trafik från 

trafikplatsen) inte behöver väja för annan trafik. Det är en klar fördel då köer på denna anslutning 

annars riskerar att växa bakåt in i trafikplatsen. Samtidigt ger en droppe en lägre tillgänglighet för 

vänstersvängande, dock väntas antalet fordon som behöver göra en U-sväng i cirkulationsplatsen till 

följd av detta vara marginellt.  

Alternativ E) med 5 ben i en utökning av trafikplatsens cirkulation innebär att trafik från Delfinvägen 

och Badstrandsvägen delas upp på två olika anslutningar. Med denna utformning får Delfinvägen en 

lägre prioritet då anslutningen behöver väja även för trafiken från Badstrandsvägen som kommer in i 

cirkulationen uppströms. Samtidigt får, totalt sett, trafik västerifrån lättare att ta sig in i cirkulationen 

vilket ökar belastningen något på norrgående avfartsramp.  

Alternativ F) med signalerreglering av korsningen ger stundtals köer som växer vidare längs 

Badstrandsvägen och riskerar att blockera trafikplatsen till följd av det stora flödet av 

vänstersvängande mot Delfinvägen. Problemen uppstår till följd av ett kort kömagasin till det enda 

körfältet för vänstersväng vid signalen. 

Åtgärder för buss 

I framtiden väntas en busslinje från Storgatan via Badstrandsvägen-Bispgatan norrut passera området 

med en slinga endast i riktning västerut/norrut. Busslinjens dragning gör att den drabbas om 

köbildning uppstår längs Storgatan och längs Badstrandsvägen i riktning västerut. I simuleringen får 

bussen genomgående kortast restid i utformningen i alternativen utan cirkulationsplats, det då trafik 

västerut längs Badstrandsvägen inte har någon väjningsplikt att ta hänsyn till vid Delfinvägen vare sig 

med droppe eller väjning från Delfinvägen eller med dagens väjning från Badstrandsvägen österifrån. 

Alternativet med ny cirkulationsplats ger ungefär 10-40 sekunder längre simulerad restid för bussen 

beroende på trafikmängd.  

De föreslagna åtgärderna indikeras i simuleringarna innebära något kortare restid för bussen. Med låg 

trafik i scenario 2 är dock tidsbesparingen marginell med åtgärd 1 med bussfält längs Storgatan, men 

nyttan ökar tydligt om trafiken är högre som i scenario H2040. Vid lägre trafik ger åtgärd 3 med fri 

höger och bussfält längs Badstrandsvägen störst nytta för bussen.  Tidsbesparingen är dock under 10 

sekunder för scenarierna med lägre trafik oavsett åtgärd och som mest knappt en halv minut med hög 

trafik i scenario H2040 med bussfält på Storagatan. För alternativ G) kan en möjlig kompletterande 

åtgärdsidé vara att låta bussen köra i det lägre belastade högra körfältet längs Storgatan för att sedan 

leda in bussen i det vänstra körfältet närmare cirkulationsplatsen. Detta har dock inte studearts 

närmare här.  

Trafikplats Motala centrum 

Trafikplatsen blir, som tidigare nämnts, tydligt överbelastad i simuleringarna med trafik i scenario 

H2040. Detta skapar köbildning som växer ut på motorvägen och bakåt längs Badstrandsvägen och 

Storgatan. Med scenarierna med lägre trafik är situationen belastad men utan tydlig överbelastning. 
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Att bredda avfartsramperna till två körfält ökar trafikplatsens kapacitet. I simuleringarna blir 

förbättringen sådan att köerna ut på motorvägen försvinner även i scenario H2040. Dock fortsatt med 

överbelastning av lokalvägnätets anslutningar. Störst nytta ger breddningen av den södergående 

avfartsrampen. För norrgående avfartsramp bli nyttan mindre eftersom en stor del är 

vänstersvängande och då nyttjar samma körfält med väjningsplikt mot cirkulerande ström.  

Att signalreglerad tillfarterna från Storgatan och Badstrandsvägen ger inte någon ökad kapacitet i 

trafikplatsen men kan vara ett sätt att i viss utsträckning fördela om kapaciteten så att rampernas 

gynnas på bekostnad av Badstrandsvägen och Storgatan. Det ser i simuleringarna ut att vara möjligt 

att på detta sätt reducera köerna på ramperna så att de inte växer ut på motorvägen, dock med 

ytterligare försämrad framkomlighet på Storgatan och Badstrandsvägen som följd.  

Alternativ med droppe och utökad kapacitet i hela trafikplatsen 

Efter analyserna ovan har ett ytterligare utökat kapacitetsstarkt alternativ tagits fram. Alternativet 

innebär att alla tillfarter i trafikplatsen förstärks med ett separat fält för högersväng i kombination med 

droppe för Badstrandsvägen/Delfinvägen. Droppen förstärks vidare med två körfält mellan Delfinvägen 

och trafikplatsen samt två körfält i andra riktningen mellan trafikplatsen och infart till 

idrottsanläggningen.  

Detta alternativ eliminerar risken för kö från trafikplatsen västerut längs Badstrandsvägen. Det då det 

här inte finns någon väjningsplikt för trafik längs Badstrandsvägen. Vidare avlastas anslutningarna till 

trafikplatsen både från Storgatan och från Badstrandsvägen av separata högersvängfält. 

Överbelastningen av anslutningen från Delfinvägen försvinner också. Även med trafik enligt scenario 

H2040 kortas köerna på ramperna såpass att de inte växer ut på motorvägen. Kollektivtrafiken får en 

förbättrad framkomlighet när Storgatan avlastas samt att bussen inte behöver väja för annan trafik vid 

Delfinvägen. Restiderna för bussen är de kortaste utan specifika bussåtgärder vilket är i nivå med 

alternativet B) Väjning från Delfinvägen. Dock överbelastas fortsatt anslutningen från Storgatan trots 

det tillkommande högersvängfältet p.g.a. den stora trafikströmmen mot trafikplatsens cirkulation. En 

trimningsidé kan vara att låta bussen köra i det lågt belastade högersvängfältet på Storgatan för att 

sedan ges möjlighet att väva in det vänstra körfältet in mot cirkulationsplatsen. 

För att klara prognosens trafikmängder enligt scenario H2040 krävs denna förstärkning av 

trafikplatsen. Det bedöms vara det kapacitetsstarkaste alternativet som är möjligt utan att bredda den 

överliggande cirkulationens brokonstruktion. En variant av lösningen är att kombinera med 

cirkulationsplats i stället för droppe i korsningen Badstrandsvägen/Delfinvägen. Kombinationen med 

cirkulationsplats ger något kortare kö på norrgående avfartsramp jämfört med droppe och ökad 

tillgänglighet i vägnätet då alla svängmöjligheter möjliggörs. Dock ger cirkulationsplatsen sämre 

framkomlighet för kollektivtrafiken samt risk för köer bakåt från cirkulationen mot trafikplatsen, ett 

problem som droppen eliminerar.  
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Slutsatser och rekommendation 
Nedan följer de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna från trafikanalysen. Analysen avser 

dock endast kapacitets- och framkomlighetsfrågor och utgör därför bara en del av ett fullständigt 

beslutsunderlag. Exempel på andra viktiga frågor som inte tas upp här är exempelvis trafiksäkerhet, 

åtgärdskostnader samt olika stadsbyggnadsaspekter. 

Följande är de huvudsakliga slutsatserna.  

• Trafikplatsen överbelastas med högtrafik i alla alternativ i scenario H2040. Alternativ G) har 

högst kapacitet men även här överbelastas Storgatan och även Badstrandsvägen får en hög 

belastning. Om högtrafik endast gäller en begränsad del av året kan det ändå anses 

acceptabelt då ramperna inte överbelastas i alternativ G) och det därför inte ser ut att finnas 

risk för kö som stör motorvägen med detta alternativ.  

• För Badstrandsvägen/Delfinvägen är en droppe det alternativ som ger lägst belastning i 

korsningen och eliminerar risken för köer som kan störa trafikplatsen. Alternativ A) Dagens 

väjningsplikt och alternativ B) väjningsplikt från Delfinvägen samt F) signalerad korsning 

indikeras bli överbelastade med trafik i scenario H2040. Alternativen med droppe eller 

cirkulationsplats, C), D), E) och G) har tillräcklig kapacitet för Delfinvägen och 

Badstrandsvägen i scenario H2040 medan trafikplatsen även där är överbelastad.  

• Från ett kapacitetsalternativ bedöms en utformning enligt alternativ G) som totalt sett 

lämpligast då denna utformning ger klart högst kapacitet och bäst framkomlighet av alla 

studerade alternativ. Med denna utformning bedöms det inte finnas behov av kompletterande 

kollektivtrafikåtgärder längs Badstrandsvägen, alternativet ger under normal trafik en god 

framkomlighet för bussen.  

• I vidare arbete bör en mer detaljerade analys göras av hur många dagar per år som 

trafiksituationen bedöms motsvara scenario H2040. Om det endast är under ett fåtal dagar per 

år så er kapaciteten ut att vara acceptabel i alternativ G), medan det är problematiskt om det 

gäller för en ett större antal vardagar eftersom det då drabbar arbetsresor längs Storgatan där 

framkomlighet blir är låg.  
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