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SAMMANFATTNING 

Det här är en trafikutredning för Karl-Anton Etapp 2, ett bostadsutvecklingsprojekt i Ås, 

Krokoms kommun där föreslagen markanvändning är villor och radhus. Planområdet 

beräknas generera en trafikökning på 100 fordon/dygn (Årsdygnsmedelvärde) samtidigt 

som närliggande exploatering ökar trafiken i närområdet med 400 fordon/dygn (ÅDT).  

Trafikmängderna påverkar inte det statliga vägnätet i någon stor utsträckning, 

köbildningar uppstår inte i den mest trafikerade vardagstimmen och det behöver inte 

göras någon åtgärd på det statliga vägnätet i utformning av utfart från planområdet.  

 

Kommunen föreslår att planområdet och det närliggande exploateringsområdet Karl-

Anton 1 får en gemensam utfart till väg 744 Nyhemsvägen. 

 

Gång- och cykelvägnätet behöver förstärkas in mot Ås centrala delar från planområdet 

och kopplas ihop med befintlig gång- och cykelbana längs väg 610 och de två befintliga 

hållplatserna längs samma väg. Luftkvaliteten beräknas vara god i området och inga 

åtgärder krävs för att upprätthålla kvaliteten.  
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1 BAKGRUND 

Krokoms Kommun undersöker möjligheten att upprätta villor och radhus på fastigheten 

Rösta 2:6, benämnt ”Karl-Anton Etapp 2”. Området ligger i Ås, Krokoms kommun och 

har cykelavstånd in till Östersund. 

I planområdets närhet finns två pågående utvecklingsprojekt, punkthusprojektet ”Freja” 

och radhus/villor i bostadsprojektet ”Karl-Anton 1”. 

 

Figur 1. Planområdet placering markerat med lila. 

2 NULÄGESBESKRIVNING 

De större vägarna i Ås är alla statliga och redovisas med vägnamn och nummer i figur 

2. De två närliggande utvecklingsprojekten redovisas också i figuren. Frejas utfart sker 

till väg 610, Åsvägen och Karl-Anton etapp 1 ansluter väg 744 Nyhemsvägen.  

 

Figur 2. Vägnät, planområde och närliggande exploateringsområden. 
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2.1 BILTRAFIK 

Uppmätt trafik (åren 2015–2018) på vägnätet runt planområdet redovisas i figur 3.  

 

Figur 3. Trafikmängder i området (Trafikverket vägtrafikflödeskartan) 

 

Uppgifter om timtrafik och vilken riktning trafiken har för de olika mätpunkterna (hämtat 

ur Trafikverkets vägtrafikflödesmätningstjänst) har använts för att bedöma 

svängriktning i de olika korsningarna och bestämma maxtimme för trafiken som senare 

behövs i kapacitetsberäkningar för de olika korsningarna. Maxtimmen inträffar vardagar 

mellan klockan 7:00 och 8:00. I figur 4 redovisas svängandelarna för maxtimmen. 

 

  

Figur 4. Svängandelar i korsningen 610/744 och korsningen 744/744/E14. 

 

Korsningen där köbildning är mest trolig utifrån svängandelarna är korsningen mellan 

väg Nyhemsvägen (744) och Åskottvägen (744) där 90 % på morgonen svänger vänster 

ut mot E14.  På eftermiddagen är det som mest trafik mellan klockan 16:00 och 17:00, 

då de stora andelarna av trafiken svänger höger och inte behöver vänta in trafik som går 

rakt fram varför köbildningar inte uppstår.  

 

Ås är tätbebyggt område, och alla vägar inom det området har maximal hastighetsgräns 

på 50 km/h. Tätbebyggt område redovisas i figur 5. 
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Planområdet ligger utanför tätbebyggt område och Nyhemsvägen har en 

hastighetsgräns på 70 km/h förbi planområdet. 

 

 

Figur 5. Tätbebyggt område, cykelvägar och hållplatser för kollektivtrafik. 

2.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Gång- och cykelvägar i planområdets närhet redovisas med gröna linjer i figur 5. 

Krokoms kommun har till Trafikverket/Länstransportplaneupprättarna spelat in behovet 

av att även Nyhemsvägen förses med gång- och cykelbana.  

2.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Områdets hållplatser redovisas i figur 5. Det går sex stycken olika busslinjer i området 

och de trafikerar Östersund och Krokom. Planområdets närmsta hållplats ligger på väg 

610, hållplats Ås, dit det är 550 meter. I söder närmare Östersund 560 meter från 

planområdet ligger hållplatsen Ås Odens väg.  

3 TRAFIKALSTRING 

 

För att bedöma hur många resor planområdet och närliggande exploateringar genererar 

när de är fullt utbyggda och dess påverkan på vägnätet har trafikalstringar genomförts 

för de tre områdena med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg skattar antal resor per dygn som alstras till följd 

av tillkommande, befintlig eller föreslagen markanvändning för ett område. Utifrån 

exploateringens lokalisering och tillgång till kollektivtrafik samt förutsättningar för 

gång- och cykeltrafik skattas en färdmedelsfördelning för området. 

 

I följande illustrationer redovisas de indata för ytanvändning som använts i 

trafikalstringen.  
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Figur 6. Planområdets föreslagna markanvändning. 

 

 
Figur 7. Flerbostadshus ”Freja”.  
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I projektet Freja byggs två punkthus, men detaljplanen medger även ett tredje 

punkthus varför trafikalstringen utgår ifrån maximal utbyggnad. Det interna vägnätet 

förändras så att all biltrafik koncentreras till Åsvägen 610 i en anslutning något längre 

söderut än tidigare utfart, och de två tidigare utfarterna som ansluter Åsvägen och 

Nyhemsvägen från området ändras till gång- och cykelvägar. 
 
 

 

Figur 8. Projektet Karl-Anton etapp 1 med byggnadsareor för markanvändningen. 
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Trafikalstringen genereras från ytangivelserna i BTA samt typ av markanvändning, 

radhus, flerbostadshus och villor. Alstringen för områdena uppdelat på trafikslag 

redovisas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Trafik från planområdet, Freja och Karl-Anton etapp 1. 
 

Trafikalstring 

resor/dygn 

Bil Buss Cykel Gång ÅDT (pb) VaMaxH 

Planområdet 160 130 5 5 25 100 20 

Freja 500 320 30 30 120 240 40 

Karl-Anton 1 250  190 10 10 40 140 25 

 

 

3.1 FÖRDELNINGSANALYS 

Trafikmätningarna och de bedömda svängandelarna redovisade i kapitel 2.1 

sammanslagen med alstrad trafik från de tre områdena fördelas ut på vägnätet enligt 

figur 9. 

 

 

Figur 9. Trafikfördelning i området vid full utbyggnad av planområdet och övriga exploateringar. 
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3.2 PROGNOS 2040 

Trafikfördelningen i figur 9 har räknats upp med Trafikverkets uppräkningstal för EVA 

och manuella beräkningar 2017-2040-2065 (gällande från 2020-06-15). Detta innebär 

en trafikökning med 15 % för personbilar och 34 % för lastbilar fram till år 2040. 

Trafikmängderna är avrundade till jämna 100-tal förutom den alstrade trafiken från 

planområdet och närliggande exploatering. I figur 10 redovisas uppräknad trafik (2040). 

 

 

Figur 10. Trafikfördelning i området vid full utbyggnad av planområdet och övriga exploateringar, 

uppräknat till prognosår 2040. 

 

4 KAPACITETSANALYS 

Kapaciteten för korsningarna i området beräknades i CAPCAL med uppräknad trafik för 

2040. Korsningen mellan Nyhemsvägen (744) och Åskottvägen (744) där 90 % svänger 

vänster på morgonen har enligt beräkningarna god framkomlighet och det uppstår inga 

köer.  

 

Då avståndet mellan korsningen 744/744 och den närliggande korsningen mellan 744 

och E14 är kort (50 meter), beräknades även kölängder i korsningen 744/E14. 

Beräkningarna visar att det inte heller i den korsningen uppstår köer. 

 

Om planområdet och Karl-Anton etapp 1 har en gemensam utfart på Nyhemsvägen 

beräknas belastningsgraden för de olika körfälten till under 0,1 vilket är god standard 

och det bildas inga köer, inga delade körfält eller vänstersvängsfält på Nyhemsvägen är 

motiverade.  

 

 

Belastningsgrad för en korsning är förhållandet mellan aktuellt flöde och kapacitet vid 

given fordonssammansättning och fördelning. Vid belastningsgrad >1 överskrider 

tillflödet kapaciteten och inkommande trafik kan då inte avvecklas vilket medför att köer 
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kommer att växa kontinuerligt. För trevägskorsningar är önskvärd belastningsgrad 

under 0,6 och godtagbar belastningsgrad mellan 0,6 och 1. 

5 UTFORMNINGSFÖRSLAG 

I samrådsskedet av planarbetet togs två alternativa utfarter, förslag på gång- och 

cykelnät till planområdet samt ytterligare ett hållplatsläge fram. Efter samrådet har 

trafikutredningen bearbetats och en utfartslösning valts, befintliga hållplatser nyttjas i 

stället för en ny, och placering av GC inom området har reviderats efter kommunens 

platsbesök och samråd med fastighetsägare i området. 

 

I figur 11 redovisas en översikt över planområdet och dess närliggande område med 

föreslagna vägar för biltrafik (lila), gång- och cykeltrafik (streckad gul) och de 

närliggande befintliga hållplatslägena för kollektivtrafiken (orange). Mellan Karl-Anton 

och Freja föreslås två huvudvägar för gång- och cykeltrafik i norra och södra delen av 

området som ansluter befintlig gång- och cykelväg längs med väg 610. Gatunätet i 

bostadsområdena kan nyttjas för gång- och cykeltrafik i blandtrafik då trafikmängderna 

på nätet är små. 

 

Passager över vägar genomförs som omålade med nedsänkt kantsten, eventuellt med 

refuger mellan körfälten då trafikmängder bör uppgå till 4 000 fordon/dygn innan det 

är motiverat med målade övergångsställen av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl. 

Huvudpassage över väg 610 placeras vid den norra GC-vägen, kortaste skolvägen.  

Gränsen för tätbebyggt område bör förändras och flyttas österut längs Nyhemsvägen för 

att innefatta planområdet. 

 

 

Figur 11. Översikt över vägnät. 

I figur 12 redovisas planområdet med föreslagna trafikregleringar för området med en 

gemensam utfart mellan Karl-Anton 1 och planområdet. Fordonsmängderna är små och 

förslaget minskar delen vägar inne på planområdet. Gång- och cykeltrafik kan ske i 

blandtrafik då trafikmängderna är små. 
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Figur 12. Trafikregleringar i och runt planområdet. 

5.1 LOKALGATA 

Trafikmängderna inne på de olika lokalgatorna är så små att dedikerade trottoarer/ 

gång- och cykelbanor inte är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ett förslag för att 

ändå höja gång- och cykeltrafikanternas prioritering och status på vägnätet är att 

utforma lokalgatorna som bygdeväg.  

Bygdeväg syftar till att förbättra för de oskyddade trafikanterna genom att gatan smalnas 

av med hjälp av målade kantlinjer, så att två fält för gång- och cykeltrafik skapas 

samtidigt som körfältet för biltrafiken endast är ett dubbelriktat körfält, och bilarna har 

väjningsplikt gentemot gående/cyklister de fall då de behöver nyttja vägrenen vid möte 

med andra bilar. I figur 13 redovisas sektion för bygdeväg. 

 

Figur 13. Sektion för bygdeväg. 
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För att ytterligare förstärka skillnaderna mellan körfälten kan de anläggas i avvikande 

färg och eller stenstorlek på asfalten. 

 

 

 

Figur 14. Exempel på färgskillnad mellan körfält på bygdeväg. 

5.2 PASSAGE ÖVER VÄG 

Målade övergångsställen alternativt cykelpassager anläggs då framkomlighet för gående 

och cyklister behöver stärkas, normalt vid fordonsmängder över 4 000 fordon/dygn. För 

att öka säkerheten där gående och cyklister ska korsa vägar oövervakat bör en säker 

passage anläggas, det vill säga en passage där det är svårt att passera i högre 

fordonshastigheter är 30 km/h. Två principalternativ presenteras i figur 15, där vägens 

bredd avgör om en refug får plats i mitten av vägbanan. I figur 16 redovisas sektionen 

för passage med refug i mitten. 

 

Figur 15. Principutformning säker passage. 

 

Figur 16. Sektion för säker passage med vilplan i mitten. 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 314212, Trafikutredning Krokom, Ås 2022-01-31 

Beställare: Krokoms kommun  

 

15(15) 

6 KONSEKVENSANALYS 

Planområdets tillkommande trafik innebär inte någon nämnvärd ökad belastning på det 

statliga vägnätet runt området. Det uppstår inte köbildningar och anläggande av 

vänstersvängfält vid utfarten från planområdet behövs inte varken i förslag ett eller 

förslag två.  

Det förordade alternativet av utfartslösning för området är en gemensam utfart mellan 

Karl-Anton och planområdet – alternativ ett, både ekonomiskt och 

trafiksäkerhetsmässigt då annars dedikerad gång- och cykelanslutningar mellan 

områdena riskerar att användas för smittrafik. 

 

Kommunen bör utöka tätbebyggt område till att innefatta planområdet, det innebär 

hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h förbi planområdet, och möjlighet att styra 

trafikregleringar med till exempel parkeringsreglering inom planområdet.  

 

6.1 LUFTKVALITET 

SMHI:s verktyg för skattning och spridningsmodellering, VOSS har använts för att 

bedöma påverkan på luftkvalitetsnormer för luft intill planområdet. Trafikmängd för fullt 

utbyggt planområde har använts och då halterna av föroreningar är som störst intill höga 

hus har punkthuset på Freja använts i beräkningarna.   

 

Årsmedelvärdet för NO2 (kvävedioxider) har beräknats ligga under 15 μg/m
3

. Halterna av 

NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln.  

 

Årsmedelvärdet för PM10 (partiklar) har beräknats ligga under 12 μg/m
3

. Halterna av 

PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln.  

 

Det finns inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av 

NO2/PM10 vid planområdets vägrum. 


