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Detaljplan Harby 1:81 – trafikutredning 
 
Sammanfattning 
Planförslaget möjliggör 100 nya bostäder samt en ny förskola i nordöstra Tre-
kanten, ca 15 kilometer väster om Kalmar tätort. Väg 578 (Nya vägen) passerar 
söder om planområdet och ansluter till väg 25 mot Kalmar. Planområdet plan-
eras ansluta till väg 578 via Källstorpsvägen. Trafikverket är väghållare för väg 
578. 
 
Trafikverkets yttrande på detaljplan Harby 1:81 kräver att Kalmar kommun 
och Trafikverket tecknar en överenskommelse om att en gemensam bedöm-
ning om behov av korsningsåtgärder ska göras när planområdet byggts ut till 
hälften. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till 
följd av exploatering ska bekostas av kommunen/exploatören. Trafikverket 
bedömer att när planen är fullt utbyggd torde bidra med avsevärd trafikalstring. 
 
Utredningen har syftat till att finna en rätt utformad korsningslösning utifrån 
beräknad trafikalstring, prognostiserad trafikökning, belastning och siktkrav.   
 
Utredningen visar att belastningsgraden med den aktuella korsningslösningen 
inte överskrider nivån för god framkomlighet. Sikten vid Källstorpsvägens an-
slutning till väg 578 uppfyller godkänd standard. 
 
Kalmar kommun finner därmed ingen anledning att teckna en överenskom-
melse om att en gemensam bedömning om behov av korsningsåtgärder ska 
göras när planområdet byggts ut till hälften. 
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Nuläge  

 
Bild 1. Anslutning till väg 578 från Källstorpsvägen. 
 
Anslutningen är reglerad med stopplikt och ingår i korsning utformad enligt 
korsningstyp A utan trafiköar samt med ett körfält i varje tillfart (VV Publikat-
ion 2004:80 figur 5-2). Vägbredden är ca 9,3 meter och körbanan ca 6 meter 
bred vid Källstorpsvägens anslutning. Dike finns på båda sidor om anslutning-
en. Väg 578 har hastighetsgräns 50 km/tim, Källstorpsvägen har hastighets-
gräns 70 km/tim. År 2012 uppmättes årsmedeldygnstrafiken på väg 578 till 
2310. Det finns ingen trafikmätning gjord på Källstorpsvägen, uppskattningsvis 
har cirka 10 fastigheter infart via Källstorpsvägen, bostäder och industriverk-
samhet. Uppskattad årsmedeldygnstrafik för vägen är < 100. 
 
 
Förutsättningar  
Planområdet planeras ansluta till väg 578 via Källstorpsvägen. I planförslaget 
möjliggörs 100 bostäder samt en förskola med plats för maximalt 150 barn. 
Planförslaget innehåller inga förändringar av Källstorpsvägens utformning utö-
ver en infart till det nya området som planeras ansluta cirka 600 meter norr om 
korsningen vid väg 578. 
 
Sannolikt kommer förskolan att användas av barn i området och därför inte 
alstra extra trafik i anslutningen vid Källstorpsvägen. Det är heller inte troligt 
att all alstrad trafik kommer att använda Källstorpsvägen som infart, viss trafik 
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väntas gå via Ester Bagerskas väg. I analysen kommer ändå att trafikflöden att 
testas för om all trafik som genereras av förslaget går via Källstorpsvägen. Ana-
lysen tar därmed höjd för eventuella osäkerheter.  
 
 
Trafikalstring 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommer planförslaget att alstra cirka 
1286 trafikrörelser per vardagsmedeldygn. Osäkerheten i analysen är medelhög, 
det finns risk för dubbelräkning eftersom att området innehåller både bostäder 
och annan markanvändning, alstringsverktyget tar inte hänsyn till kombinat-
ionsresor i den utsträckning som sannolikt sker i praktiken. Siffran är därmed 
troligtvis högt räknad.   

 
Bild 2. Resultat av trafikalstringsverktyget, resor per färdmedel.  
 
Sammanlagd trafiksiffra för Källstorpsvägen blir cirka 1386 fordon per årsdygn 
(ÅDT). Maxtimmestrafiken antas bestå av cirka tio procent av ÅDT, cirka 137 
per maxtimme.  
 
ÅDT för väg 578 räknas upp med 0,5 procent per år från år 2012, uppräkning-
en görs för att täcka in befolkningsutveckling i området. Beräknat ÅDT för år 
2017 är cirka 2369. Maxtimmestrafiken antas bestå av cirka tio procent av 
ÅDT, ca 237 per maxtimme.  
 
Uppräkning av trafiksiffror görs vid nybyggnation av korsningar 20 år framåt i 
tiden för att säkerställa att investeringen är hållbar. Anslutningen vid Käll-
storpsvägen är befintlig, därför kan Kalmar kommun inte stå för ombyggnation 
om framtida trafikflöden på statlig väg kommer att medföra att korsningen 
överbelastas. En uppräkning fram till år 2037 redovisas nedan ändå.  
 
Källstorpsvägen ÅDT år 2037 = 1531 (1386*(1,005^20)) 
Källstorpsvägen Maxtimme år 2037 = 154 
Väg 578 ÅDT år 2037 = 2617 (2310*(1,005^25))  
Väg 578 Maxtimme år 2037 = 262 
 
 
Kapacitet 
Bedömning av anslutningens kapacitet görs enligt Överslagsmetod för kontroll 
av belastningsgrad under dimensionerande timme (Kommunal VGU-Guide).  
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Väg 578 (Qp) = 262 
Källstorpsvägen (Qs) = 154 
 
Bedömning enligt överslagsmetoden visar att korsningen mellan Källstorpsvä-
gen och väg 578 får en belastningsgrad < 0,6 även med trafikflöden uppräk-
nade till år 2037, inkluderat den nya exploateringen i Harby 1:81. Resultatet 
visar att korsningstyp A är godkänd standard. 
  
Sikt 
Stoppsikten bedöms enligt önskvärd minsta längd 110 meter för VR 50 (TRV 
publikation 2015:086).  
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Bild 3. Sikt från Källstorpsvägen (åt nordväst). 
 

 
Bild 4. Sikt Lp > 110m (Ls > 5m). 
 

 
Bild 5. Sikt från Källstorpsvägen (åt sydöst). 
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Bild 6. Sikt Lp > 110m (Ls > 5m). 
 
 
Slutsats 
Aktuell korsningsutformning uppfyller siktstandard samt har tillräcklig kapa-
citet för att klara av det förväntade trafikflödet, av dessa anledningar ser Kal-
mar kommun inte något behov av att bygga om korsningen. Analysen har tagit 
höjd för högre trafikflöden än väntat, det vill säga att goda felmarginaler före-
ligger. Med hänvisning till de goda marginaler som föreligger finner Kalmar 
kommun ingen anledning att teckna en överenskommelse om en gemensam 
bedömning om behov av korsningsåtgärder när planområdet byggts ut till hälf-
ten. 
 


