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Inledning
Området Kila 1:34 i Uddebo i Uddebo är föremål för ny detaljplan, se Figur 1. Samrådsyttrande
har inkommit från Trafikverket, som saknar en utvärdering av exploateringens påverkan på
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed väg 156. Trafikverket efterfrågar också
ett resonemang om hur kollektivtrafik, gång och cykel förbättras i och med planen och påpekar
att eventuell genomförbara åtgärder kan behöva analyseras. Sweco fick i juni 2017 i uppdrag att
ta fram en trafikutredning som svarar på Trafikverkets synpunkter.

Figur 1 Planområdet i Uddebo
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Nuvarande förhållanden

Figur 2 Gatunätsbild från planbeskrivningen

Kilavägen har 115 fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT) och under fem % lastbilsandel
från en trafikmätning mellan 2017-02-26 och 2017-03-03 (Planbeskrivningen, 2017-04-26). För
väg 156 finns uppmätta ÅDT från 2013 med 1770 fordon per dygn och 15 % lastbilsandel.
Maxtimmestrafiken på 236 fordon per timme motsvaras av drygt 13 % av ÅDT.
(Trafikflödeskartan, http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation.aspx)

Korsningen mellan väg 156 och Kalsebovägen är skyltad med 50 km/h och ligger med god sikt
åt båda hållen i en kurva på väg 156. Några olyckor finns inte rapporterade den senaste 5-
årsperioden.

För väg 156 är antal fordon för 2013 samma för 1993 även om mätår däremellan innehåller
högre siffror, se Figur 3.
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Figur 3 Årsmedeldygnstrafik för väg 156

Kapacitet

Om trafik från Kalsebovägen antas vara lika stor på Kilavägen så kan kapaciteten beräknas i
korsningen med väg 156. Jämförbara data saknas från samma år och en uppmätning av
korsningsrörelserna finns inte. Trots detta kan en uppskattning göras med antagandet att
trafiken ändras marginellt mellan åren och att svängande trafik från Kalsebovägen fördelar sig
lika åt båda hållen. Maxtimmesandelen för väg 156 antas gälla för korsande trafik.

Med programmet CapCal fås en belastningsgrad (andel av möjligt flöde) på 0,07 för väg 156
och 0,1 för Kalsebovägen. Korsningen är alltså idag mycket lågt belastad och några köer
förekommer inte.

Nytt detaljplaneområde
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av detaljplanens förslag.

Trafikprognos
Den nya trafiken till följd av exploateringen går att uppskatta med hjälp av Trafikalstrings-
verktyget. Två scenarior har antagits där yta, vilken verksamhet i detaljplanen som motsvaras
av trafikalstrande yta och andel tung trafik varierar.

Tabell 1 Trafikalstring för Kila 1:34, summerat antal resor och årsmedeldygnstrafik.

Antal resor
BTA Totalt Bil Buss Cykel Gång ÅDT bil Nyttotrafik ÅDT

Realistiskt
scenario 3 250 628 507 14 13 81 373 41 415
Maximalt
scenario: 5 500 1 117 885 25 23 157 651 163 814

Kapacitet

Även med maximal exploatering och trafikalstring blir kapaciteten i Kalsebovägens korsning
med väg 156 inte märkbart påverkad. Belastningsgraden, vilken motsvarar graden av
utnyttjande i förhållande till maximalt flöde blir 0,01 vid ett realistiskt scenario och 0,09 vid ett
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maximalt, se Tabell 2. Belastningsgrader över 0,8 ska undvikas vid nybyggnation då
besvärande köer då brukar uppkomma. Eftersom inga kapacitetsproblem kommer att uppstå är
bedömningen att riskbeteendet i korsningen inte heller kommer att ändras till det sämre. Trafik-
säkerheten för motorfordon borde därför inte heller bli allvarligt påverkad.
Tabell 2 Belastningsgrad per scenario

belastningsgrad

Nuvarande förhållanden 0,07

Realistiskt scenario 0,08

Maximalt scenario 0,09

Gång och cykeltrafik (hållbar utveckling)
Detaljplanens ytor ligger på 5 1/2 km avstånd via cykelvägen till Tranemo (kyrka) och ligger
således inom pendlingsavstånd för cykel dit. Cykelvägen ligger på den gamla banvallen och
kommer att byggas ut i sin helhet mot Svenljunga. Detaljplaneområdet ligger därför mycket väl
placerat för att kunna välja cykel och gång som färdmedel.

Gång och cykeltrafikanter som färdas mellan området och Uddebo idag behöver passera över
väg 156. Den markerade övergång eller passage som finns idag ligger vid Kalsebovägen och
består av refuger och övergångsställe samt näraliggande belysning.

Kollektivtrafik

Planerad verksamhet inom området ökar också underlaget för busstrafik, även om avståndet till
befintlig hållplats för kollektivtrafik ligger på 600 meter.

Föreslag till åtgärder
Något behov av förslag på åtgärder på allmän väg i samband med exploateringen föreligger inte
med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet enligt ovan. Möjligen kan behov av en säkrare
gång- och cykelpassage förbi väg 156 till bebyggelsen i Uddebo behöva utredas redan med
befintliga förhållanden.


