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1 INLEDNING 
I Motala kommun pågår ett exploateringsprojekt för Norra Bråstorp och i samband med projektet 
behöver förutsättningarna för trafiken undersökas. Detta för att hantera den ökade mängden trafik 
som exploateringen kommer innebära. 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
En trafiksimulering genomfördes under 2020 inom arbetet med en bredare trafikutredning av 
exploateringsplaner för Norra Bråstorp. Trafiksimuleringen identifierade ett behov av 
kapacitetsförstärkning av Slingerbultens korsningspunkter vid en framtida trafikökning. 

Projektet omfattar att studera cirkulationsplatserna vid korsningarna 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan och Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen för att 
anpassa utformningen inför en utökad mängd trafik i framtiden. Syftet med projektet är således att 
ta fram ett trafikförslag med möjlighet att hantera ökad mängd trafik och därmed öka den befintliga 
kapaciteten genom lämplig utformning av gatan och de två cirkulationsplatserna inom det 
rödmarkerade området i Figur 1. 

Figur 1 Illustration över projektområdet i Motala kommun (www.google.se, 2021) 
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1.2 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE 
Trafikstudien levereras i form av ett kort PM i pdf format med skisser över trafikförslaget för området. 
Avstämningar ska ske med beställaren under arbetets gång kring flera olika trafikalternativ som 
sedan mynnar ut i ett trafikförslag med leverans. 

Följande information ska ingå: 
- Vilket underlag som har legat till grund för trafikförslaget 
- Ett slutligt trafikförslag med rekommendationer om utformning. 
- Kartor/ritningar i dwg-format samt pdf, 

Föreliggande PM beskriver utformningsförslagen och kapacitetsstudien som genomförts för att 
analysera effekterna av utformningsförslagen. 

En kompletterande simulering har gjorts med den, i tidigare uppdrag, framtagna trafikmodellen över 
Norra Bråstorp med omgivningar i simuleringsverktyget Dynameq. Simuleringar har gjorts för två 
framtagna prognosscenarier med olika exploateringsgrad. Påverkan på framkomlighet och 
trafikomfördelningseffekter för en genomsnittlig vardag har studerats. 

Vidare har kapacitetsberäkningar i CAPCAL för cirkulationsplatserna längs Slingerbulten vid 
Mineralvägen och Metallvägen genomförts. I cirkulationsplatsen vid Mineralvägen, som utgör 
anslutning till handelsområdets parkeringsytor på Hökartorget, har trafikmängderna avsett en 
trafiksituation under julhandeln med stöd av mätningar från slutet av november. I övrigt avses trafiken 
under maxtimmen som infaller under eftermiddagen kl. 16-17 en genomsnittlig vardag under hösten. 
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2 FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 
De båda cirkulationsplatserna är idag utformade med singelkörfält i båda riktningar med en gång-
och cykelbana på östra sidan. 

Trafikförslaget bygger på att cirkulationsplatserna i korsningarna 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan och Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen utformas 
med två körfält. Längs Slingerbulten, mellan Metallvägen och Mineralvägen, anläggs dubbla körfält 
i både norrgående och södergående riktning. Två utformningsalternativ har tagits fram. 
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2.1 UTFORMNINGSALTERNATIV 1 
För att få plats med två körfält 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan, minskas 
cirkulationsplatsens diameter ökar något, se Figur 2. 
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På Metallvägen breddas körbanan för att få plats med två körfält in i cirkulationsplatsen. Breddningen 
sker mestadels på den södra sidan av vägen, men även något på den norra delen. Detta gäller för 
Metallvägen på både den västra och den östra delen av cirkulationsplatsen. 

På Lasarettsgatan kommer breddning endast att ske på den östra delen av vägen för att få plats med 
ett till körfält i norrgående riktning, se Figur 2. 

Slingerbulten 

Lasarettsgatan 

Metallvägen Metallvägen 

Figur 2. Cirkulationsplatsen i korsningen Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan 

Längs Slingerbulten sker den största breddningen av vägen på den västra sidan, men även den östra 
sidan av vägen kommer att breddas något, se Figur 3. Detta för att få plats med fyra körfält, två i 
norrgående riktning och två i södergående riktning, alla körfälten är 3,5 meter breda. 
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Slingerbulten
 

Slingerbulten
 

Figur 3. Trafikförslaget för Slingerbulten med dubbla körfält i båda riktningar. 

Utfarten från Hökartorget in i cirkulationsplatsen Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen breddas 
för att få plats med två körfält, se Figur 4. I cirkulationsplatsen utökas diametern och rondellen 
behåller sin nuvarande storlek. Utökningen av cirkulationsplatsens diameter innebär att gång- och 
cykelpassagerna vid Mineralgatan och Slingerbulten flyttas österut samt norrut, vilket gör att även 
gång- och cykelbanan förskjuts ut från rondellen. 

Slingerbulten
 

Slingerbulten 

Hökartorget 

Mineralvägen 

Figur 4. Trafikförslag för cirkulationsplatsen Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen 
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2.2 UTFORMNINGSALTERNATIV 2 
Utformningsalternativ 2 ser likadant ut som utformningsalternativ 1 bortsett från cirkulationsplatsen 
i korsningen Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen. Skillnaden är att det i utformningslaternativ 2 
tillkommer ett separat körfält för högersvängande från Slingerbulten mot Hökartorget, se Figur 5. 
Detta innebär att den västra delen av vägen breddas och att gång- och cykelbanan väster om 
Slingerbulten förskjuts ut från rondellen något mer än vad den gör i alternativ 1. 
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Figur 5. I utformningsalternativ 2 utformas Slingerbulten med ett separat körfält för högersvängande in 
mot Hökartorget. 
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3 TRAFIKMÄTNINGAR 
Motala kommun har mellan den 19 och 25 november 2020 utfört en trafikmätning in mot 
handelsområdets parkering på Hökartorget. 

Maximalt antal fordon in mot Hökartorget var 579 fordon under lördag kl. 13-14. Under 
vardagseftermiddagen var det maximala antalet 551 fordon under veckans mest belastade timme, kl. 
16-17. 

Genomsnittligt maxtimmesflöde räknat på alla vardagar var 480 fordon kl. 16-17, med ett 
genomsnittligt dubbelriktat flöde på ca 960 fordon per timme. Detta kan jämföras med tidigare 
mättillfälle från augusti 2020, då trafiken på Slingerbulten söder om cirkulationsplatsen hade ett 
dubbelriktat flöde på 669 fordon per timme, under genomsnittliga vardag kl. 16-17, för mätperioden 
den 25 augusti till den 1 september. 

De trafiksimuleringar som gjorts med den övergripande trafikmodellen för Norra Bråstorp är 
kalibrerade mot trafikmätningen på Slingerbulten från augusti 2020 då modellen avser en 
genomsnittlig höstvardag. 

Kapacitetsberäkningarna som gjorts i den fördjupade kapacitetsstudien av cirkulationsplatsen vid 
Mineralvägen har däremot gjorts för mätningarna från november 2020. Det innebär att 
kapacitetsberäkningarna baseras på en högre mängd trafik och att de därför också ger en högre 
belastning än vad trafiksimuleringarna visar. Det kan uttryckas som att trafiksimuleringen visar på en 
situation i månadsskiftet augusti/september medan kapacitetsberäkningarna visar situationen i 
slutet av november, när julhandeln börjat komma igång med mer handelstrafik. För 
cirkulationsplatsen i korsningen Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan avser både simulering 
och kapacitetsberäkning situationen under en genomsnittlig höstvardag. 
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4 KAPACITETSANALYS 
Nedan redovisas trafiksimuleringar samt kapacitetsberäkningar för cirkulationsplatsen i korsningarna 
Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen och Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan. 

4.1 CIRKULATIONSPLATSEN 
HÖKARTORGET/SLINGERBULTEN/MINERALVÄGEN 
Kapacitetsberäkningarna är utförda i CAPCAL och är baserade på flöden under dimensionerande 
timme, som antas utgöras av eftermiddagens maxtimme i slutet av november. För nuläget avses 
dagens utformning med ett körfält i cirkulationsplatserna. För prognosernas trafikmängder avser 
kapacitetberäkningarna föreslagna utformningsalternativ, med två körfält i cirkulationsplatserna. 

4.1.1 Trafik 
Nuläget, som visas i Figur 6, baseras på mätning från slutet av november 2020. Prognosen har gjorts 
med utgångspunkt i nulägets handelstrafik och med en ökad trafik till följd av exploatering. 
Genomfartstrafiken i prognoserna är hämtad från övergripande simuleringsmodell och vidare antas 
att parkeringen är maxbelastad, plus maxtrafik till bensinstationen. Svängande strömmar i fordon/h 
för Etapp 2,3,4 och ÖP 2040 samrådsversion, visas i Figur 7 och Figur 8 nedan. 

Nuläge 
[fordon per timme] 

Slingerbulten N 
20 30 49 

   

   

9 6 5 
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1065   14 7   831 M
ineral-

vägen486   262 215   388 

579   303 166   443 

263 9 176 

   

   

475 448 923 

Slingerbulten S 
Figur 6 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för nuläget. 
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Etapp 2,3,4 
(2500 nya bostäder) 
[fordon per timme] 

Slingerbulten N 
387 767 1154 
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650   243 143   501 

365 402 245 

   

   

579 1012 1591 

Slingerbulten S 
Figur 7 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för prognos Etapp 2,3,4 
(2 500 nya bostäder). 

ÖP 2040 Samrådsversion 
(5000 nya bostäder) 
[fordon per timme] 

Slingerbulten N 
527 943 1470 
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700 1179 1879 

Slingerbulten S 
Figur 8 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för prognos ÖP 2040 
Samrådsversion (5 000 nya bostäder). 

4.1.2 Resultat av kapacitetsberäkning 
För nuläget har dagens flöden och utformning beräknats, se Tabell 1. För prognosen har 
utformningsförslagen med två körfält i cirkulationsplatserna beräknats, se Tabell 2 och Tabell 3. Då 
enda skillnaden mellan utformningsalternativ 1 och utformningsalternativ 2 är belastningen på 
anslutningen Slingerbulten N, redovisas belastningsgraden för utformningslaternativ 2 inom 
parentes för prognoserna. 
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Beräknad belastningsgrad i nuläget är som högst 0.45 ut från Hökartorget. Det indikerar inte några 
långa stillastående köer, däremot kan cirkulationen upplevas som vältrafikerad och fordon behöver 
ta hänsyn till varandra vilket gör att situationen i sin tur kan upplevas som belastad. 

Tabell 1. Belastningsgrader och kölängder, dagens utformning, trafik enligt nuläge kl. 16-17. 
Tillfart Belastningsgrad Kölängd 

(antal fordon) 
Medel 90-percentil 

Hökartorget 0.45 0.1 0.1 
Slingerbulten N 0.03 0 0 
Mineralvägen 0.34 0.2 0.2 
Slingerbulten S 0.4 0.2 0.2 

Med den lägre prognosen med 2500 tillkommande bostäder ökar belastningsgraden till 0.73, med 
Mineralvägen som mest belastade tillfart. Det innebär en belastad situation, men utan 
överbelastningar. 

Tabell 2. Belastingsgrader och kölängder, ny utformning enligt förslag, trafik enligt prognos 2040 Etapp 
2,3,4 (2 500 bostäder) kl. 16-17. 

Tillfart Körfält Belastningsgrad Kölängd 
(antal fordon) 

Medel 90-percentil 
Hökartorget HRV 0.63 0.7 1.6 

Slingerbulten N HRV 0.49 (0.35) 0.6 1.3 

Mineralvägen HRV 0.73 2.1 4.7 

Slingerbulten S HR 0.68 1.0 2.3 

V 0.42 0.4 0.9 

Med den högsta prognosen ökar belastningsgraden till 0.92 vilket är en hög belastning stundtals med 
viss köbildning. Det bedöms dock som en acceptabel belastning med tanke på att det är en situation 
under början av julhandeln. Kölängden på Mineralvägen indikeras då kunna bli upp till ca 5 
stillastående fordon (90-percentilen). 

Tabell 3. Belastningsgrader och kölängder, ny utformning enligt förslag trafik enligt prognos ÖP 2040 
Samrådsversion (5 000 bostäder) kl. 16-17 

Tillfart Körfält Belastningsgrad Kölängd 
(antal fordon) 

Medel 90-percentil 
Hökartorget HRV 0.73 0.7 1.6 

Slingerbulten N HRV 0.72 (0.53) 0.6 1.3 

Mineralvägen HRV 0.92 2.1 4.7 

Slingerbulten S HR 0.87 1.0 2.3 

V 0.44 0.4 0.9 
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4.2 CIRKULATIONSPLATSEN 
METALLVÄGEN/SLINGERBULTEN/LASARETTSGATAN 
Nedan redovisas trafik och kapacitetsberäkning för cirkulationsplatsen i korsningen 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan. Kapacitetsberäkningarna är utförda i CAPCAL och både 
simulering och kapacitetsberäkning avser situationen under en genomsnittlig höstvardag. 

4.2.1 Trafik 
Nuläget baseras på trafikflöden från den övergripande simuleringsmodellen som kalibrerats mot 

trafikmätningar för en genomsnittlig vardag, se 
Figur 9. I prognosen tillkommer trafik alstrad av tillkommande bebyggelse, även den hämtad från den 

övergripande simuleringsmodellen med nytt vägnät och utformning av Slingerbulten, enligt föreslagen 
utformning med två körfält i cirkulationsplatserna, se Figur 10 och 

Figur 11. 

Nuläge 

[fordon 
timme] 

per 
Slingerbulten 

309 419 728 

   

   

114 10 185 

M
etallvägen V

1025   215 194   1202 

M
etallvägen Ö

473   270 303   628 

552   67 131   574 

56 10 119 

   

   

208 185 393 

Lasarettsgatan 

Figur 9 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för nuläget. 
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Etapp 2,3,4 

(2500 nya bostäder) 
[fordon per timme] 

Slingerbulten 

538 869 1407 

   
   

238 56 244 

M
etallvägen

V 

1452   443 300   1368 

M
etallvägen

Ö658   250 318   741 

794   101 123   627 

102 126 133 

   

   

280 361 641 

Lasarettsgatan 
Figur 10 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för prognos Etapp 
2,3,4 (2 500 nya bostäder). 

ÖP 2040 Samrådsversion 

(5000 nya bostäder) 
[fordon per timme] 

Slingerbulten 

660 1023 1683 

   

   

294 96 270 M
etallvägen V

1543   503 319   1427 

M
etallvägen

Ö705   239 310   760 

838   96 131   667 

101 201 158 

   

   

323 460 783 

Lasarettsgatan 

Figur 11 Svängande strömmar i fordon/h under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 för prognos ÖP 2040 
Samrådsversion (5 000 nya bostäder). 
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4.2.2 Resultat av kapacitetsberäkning 
Kapacitetsberäkningarna indikerar att dagens situation innebär hög trafik, men utan någon 
betydande köbildning, se Tabell 4. Belastningsgraden blir för nuläget som högst 0.51. 

Tabell 4 Belastningsgrader och kölängder, dagens utformning, trafik enligt nuläge kl. 16-17 

Tillfart Belastningsgrad Kölängd 
(antal fordon) 

Medel 90-percentil 
Metallvägen V 0.50 0.3 0.6 

Slingerbulten 0.32 0.2 0.3 

Metallvägen Ö 0.51 0.2 0.3 

Lasarettsgatan 0.20 0.1 0.1 

Med den lägre prognosen i scenario 2040 Etapp 2,3,4, med 2500 tillkommande bostäder, ökar 
belastningsgraden till 0.71, med Metallvägen väst som mest belastade tillfart, se Tabell 5. Det 
innebär en belastad situation, men utan överbelastningar. 

Tabell 5 Belastningsgrader och kölängder, ny utformning enligt förslag, trafik enligt prognos 2040 Etapp 
2,3,4 (2500 bostäder) kl. 16-17 

Tillfart Belastningsgrad Kölängd 
(antal fordon) 

Medel 90-percentil 
Metallvägen V H 0.09 0.0 0.0 

RV 0.71 1.3 2.9 

Slingerbulten H 0.23 0.1 0.1 

RV 0.35 0.3 0.6 

Metallvägen Ö H 0.30 0.2 0.3 

RV 0.54 0.8 1.7 

Lasarettsgatan H 0.17 0.1 0.1 

RV 0.38 0.5 1.1 

Med den högsta prognosen ökar belastningsgraden till 0.84 vilket är en hög belastning men utan 
överbelastning, se Tabell 6. Kölängden på Metallvägen indikeras bli upp till drygt ca 3 stillastående 
fordon (90-percentilen). 
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Tabell 6. Belastningsgrader och kölängder, ny utformning enligt förslag, trafik enligt prognos ÖP 2040 
Samrådsversion (5000 bostäder) kl. 16-17 

Tillfart Belastningsgrad Kölängd 
(antal fordon) 

Medel 90-percentil 
Metallvägen V H 0.09 0.0 0.0 

RV 0.84 1.4 3.3 

Slingerbulten H 0.29 0.1 0.1 

RV 0.43 0.3 0.7 

Metallvägen Ö H 0.37 0.2 0.3 

RV 0.65 0.8 1.9 

Lasarettsgatan H 0.22 0.1 0.1 

RV 0.58 0.6 1.3 

En känslighetsanalys med förändrad körfältsmålning där trafik rakt fram läggs i samma körfält som 
högersvängande (i stället för gällande förslag där rakt fram och vänster ligger i samma körfält) sjunker 
belastningsgraden något. 
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5 SLUTSATS 
De genomförda kapacitetsberäkningarna visar att utformningsförslagen har en kapacitet som är 
något högre än förväntade trafikflöden, även enligt det höga prognosscenariot med exploatering 
2040, med 5000 nya bostäder. Detta gäller cirkulationsplatserna längs Slingerbulten; både den vid 
korsningen Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen och den vid korsningen 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan. 

Båda varianterna av utformningsförslaget innebär att cirkulationsplatserna förstärks med två 
cirkulerande körfält och dubbla körfält i båda riktningar längs Slingerbulten, mellan Mineralvägen 
och Metallvägen. Den ytterligare förstärkning med ett separat körfält från Slingerbulten till 
Hökartorget som finns i utformningsalternativ 2, ger i kapacitetsberäkningarna marginell effekt och 
påverkar inte det högst belastade benet som är anslutningen från Mineralvägen. 

I cirkulationsplatsen vid korsningen Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen blir belastningsgraden 
0.92 (där 1.0 innebär fullt kapacitetsutnyttjande) för en situation i slutet av november, då julhandeln 
kommit i gång. Den högsta belastningen avser då anslutningen från Mineralvägen. Det är en hög 
belastning, dock utan överbelastning, och bedöms vara acceptabelt med tanke på att trafiken under 
en genomsnittlig vardag under året är lägre. 

I cirkulationsplatsen vid korsningen Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan beräknas 
belastningsgraden bli 0.84 som högst, vilket gäller Metallvägens västra anslutning. Det avser då 
trafiken under en genomsnittlig vardag. Här visar dock ett test med förändrad körfältsmålning att om 
trafik rakt fram tillåts gå i samma körfält som högersvängande skulle ge det ge en lägre 
belastningsgrad. 

Sigma Civil AB RAPPORT-106539 

www.sigmacivil.se Version 1.0 

www.sigmacivil.se
www.sigmacivil.se


Sigma Civil AB 
Lindholmspiren 7 
417 56 Göteborg 

www.sigmacivil.se 

Sigma Civil AB RAPPORT-106539 

www.sigmacivil.se Version 1.0 

www.sigmacivil.se
www.sigmacivil.se

