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Sammanfattning 

Den 18 december 2018, gav byggnadsnämnden i Falköpings kommun i uppdrag till 

stadsbyggnadsavdelningen att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Tåstorp 7:7 

(Fåraberget etapp 2B). Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare och består av 

jordbruksmark. Planområdet ligger i nära anslutning till riksväg 46 och länsväg 184 som 

båda omfattas av riksintresse för kommunikationer.  

Denna detaljplan är en del av en större tätortsutbyggnad kring Fåraberget som totalt kan 

komma att innefatta cirka 600–700 bostäder, ett demensboende med 80 vårdplatser och 

cirka 110 anställda som arbetar i skift, en förskola för 120 barn, samt flertalet 

verksamheter och industrier när det är fullt utbyggt. 

 

 

Tätortsutbyggnad kring Fåraberget  
(Blå ring) 

 

Utbyggnaden är tänkt att ske i fem steg 

 

Utbyggnaden av bostäder och verksamheter är tänkt att ske i fem olika steg enligt 

nedanstående lista. Därtill kommer redan påbörjad exploatering i ett nollalternativ. De 

olika utbyggnadernas lokalisering visas i figuren ovan.  

• Nollalternativ – Demenscentrum med 80 vårdplatser och 110 anställda som 

arbetar i skift (redan färdigställt). 5 villor,13 radhus och 14 lägenheter. 

Industriområde med 3,58 ha byggbar mark längs väg 46. 

• Steg 1 – 250 bostäder samt en förskola för 120 barn. 

• Steg 2 – Verksamhetsområde med 1,58 ha byggbar mark längs väg 184. 

• Steg 3 – 140 bostäder. 

• Steg 4 – 115 bostäder. 

• Steg 5 – 90 bostäder. 
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Syftet med utredningen har varit att studera hur riksväg 46, länsväg 184 samt de närmast 

belägna gatorna påverkas av tätortsutbyggnaden kring Fåraberget. Syftet är även att ge 

svar på hur korsningarna längs huvudgatan genom Fårabergets område bör utformas för 

ett optimalt trafikflöde samt bullerberäkna effekterna i Steg 1.  

Falköpings kommun förfogar över en trafikprognosmodell som är framtagen i ett tidigare 

uppdrag. Denna modell har setts över och uppdaterats till ett nuläge år 2019 och stämts 

av mot aktuella trafikmätningar som gjorts inom tätorten. Därefter har det tagits fram en 

prognos över trafikens utveckling fram till år 2040, exklusive Fårabergets utbyggnad. 

De olika utbyggnadsstegen har adderats till trafikmodellen, i tur och ordning, för att kunna 

se och analysera trafiktillväxten allt eftersom utbyggnaden sker. 

I figuren nedan visas en principskiss över det framtida vägnätet inom utbyggnadsområdet 

samt vilka korsningar som har analyserats; dels befintliga korsningar (nr 1-5) dels nya 

eller förändrade korsningar som tillkommer i samband med utbyggnadsetapperna (nr 6-

9). För samtliga korsningar har kapacitetsanalyser gjorts, i korsningarna 6-9 har även 

förslag till korsningsutformningar tagits fram.  

 

 

Figur. Principskiss över framtida vägnät inom utbyggnadsområdet samt vilka   
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Resultaten av kapacitetsanalyserna för Nollalternativ 2040 samt för en situation när 

Fåraberget är fullt utbyggt redovisas i tabellen nedan. För tillfarter med grön standard 

visas belastningstal för den tillfart som har störst belastning. För tillfarter med gul eller röd 

standard skrivs även ut vilken tillfart som är den högst belastade. 

För de korsningar som tillkommer eller förändras i samband med utbyggnaden av 

Fåraberget har kapacitetsanalyserna gjorts för väjningsreglerade tre- eller 

fyrvägskorsningar för att pröva om dessa korsningar har tillräcklig kapacitet i detta 

utförande. Vid val av korsningstyp bör även andra faktorer vägas in såsom trafiksäkerhet, 

anläggningskostnader samt hur korsningen passar in i den omgivande miljön. 

Kapacitetsanalysen visar att med de prognosticerade trafikflödena för år 2040 kommer 

korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 (nr 4) att bli överbelastad redan i Nollalternativet, 

vilket innebär att det på sikt kommer att behöva göras framkomlighetshöjande åtgärder i 

denna korsning. För korsningen väg 184 – väg 46 (nr 3) kan det i nollalternativet under 

vissa kortare perioder bli köer för de som ska svänga vänster ut på väg 46. 

 

Tabell A. Resultat av kapacitetsberäkning av korsningar för Nollalternativ 2040. 

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,13 0,21 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energigatan 0,25 0,36 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,37 
0,69 

Vänstersväng från väg 

184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 
1,13 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5,11 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,20 0,33 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan - - 

7. Ny anslutning mot Södermannagatan - - 

8. Ny fyrvägskorsning  - - 

9. Ny fyrvägskorsning - - 

 

Vid full utbyggnad av Fåraberget visar kapacitetsanalyserna att de båda korsningarna 

med väg 46 får ökad belastning. För vänstersvängande fordon från väg 46 mot 

Wetterlinsgatan kan det under kortare perioder bli köbildning. 

Övriga analyserade korsningar har mycket god framkomlighet även vid full utbyggnad av 

området.  
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Tabell B. Resultat av kapacitetsberäkning av korsningar vid full utbyggnad av Fåraberget.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,16 0,27 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energig. 0,25 0,38 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,36 
0,72  

Vänstersväng från väg 

184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 

1,23 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,81 

Vänstersväng från 46 S 

10,73 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,24 0,41 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan 0,05 0,10 

7. Ny anslutning mot Södermannag 0,04 0,07 

8. Ny fyrvägskorsning  0,05 0,08 

9. Ny fyrvägskorsning 0,04 0,06 

 

För de korsningar som tillkommer eller förändras vid utbyggnaden av Fåraberget 

(korsningarna 6,7,8, och 9) har en översiktlig korsningsanalys gjorts för att visa möjliga 

korsningstyper. 

Korsningspunkterna 6,7,8,9 kan utifrån fordonskapacitet utföras som tre- eller 

fyrvägskorsningar eller cirkulationsplatser. Avgörande för typ av korsning blir snarare 

trafiksäkerhet och anläggningskostnader än kapacitet.  

Om utbyggnationer initialt görs med tre- eller fyrvägskorsningar rekommenderar 

utredningen att ytor i detaljplaner säkerställer en framtida möjlig utbyggnad av 

cirkulationsplatser.  

I de fall korsningar byggs ut som tre- eller fyrvägskorsningar behöver beslut tas om 

trafikregleringar i form av vilka gator som skall bli huvudleder eller om högerregel skall 

gälla i området. Analysen av området talar för att gatorna regleras med två huvudleder 

enligt figur nedan. 
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Figur. Visar analyserade korsningspunkter samt med svarta pilar föreslagna huvudleder. 

 

Bullerberäkningar visar att alla bostäder i alla kvarter klarar gränsvärdet för ekvivalent 

ljudnivå på 60 dBA vid fasad och alla bostäder i alla kvarter klarar gränsvärdet för 

uteplats intill huskroppen vid någon av byggnadens fasadsidor.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 18 december 2018, gav byggnadsnämnden i Falköpings kommun i uppdrag till 

stadsbyggnadsavdelningen att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Tåstorp 7:7 

(Fåraberget etapp 2B). Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare och består av 

jordbruksmark. Planområdet ligger i nära anslutning till riksväg 46 och länsväg 184 som 

båda omfattas av riksintresse för kommunikationer.  

Denna detaljplan är en del av en större tätortsutbyggnad kring Fåraberget som totalt kan 

komma att innefatta cirka 600–700 bostäder, ett demensboende med 80 vårdplatser och 

cirka 110 anställda som arbetar i skift, en förskola för 120 barn, samt flertalet 

verksamheter och industrier när det är fullt utbyggt. Det finns 5,25 hektar mark som är 

avsedd för verksamheter, varav cirka 1,58 hektar får bebyggas med en nockhöjd om 7 

meter. Det finns cirka 9,27 hektar mark (som är oexploaterad) som är avsedd för 

industrier, varav cirka 3,58 hektar kan bebyggas med en byggnadshöjd om 8 meter.  

Eftersom det är ett stort trafikflöde som är tänkt att tillkomma och detta ska kopplas på, 

på både det befintliga tätortsvägnätet och de statliga vägarna bedöms det finnas ett 

behov av att tidigt utreda hur trafikalstringen till och från området kan komma att påverka 

de befintliga gatorna och vägarna.  

Det finns ett planprogram över området från 2014, där en trafikutredning genomfördes. I 

programmet beräknades antalet bostäder till 440. Eftersom antalet bostäder förmodas 

öka i jämförelse med programmet samt att trafikalstringen från verksamheterna och 

industrierna inte var med i beräkningarna anses det finnas ett behov av att göra en ny 

utredning över området och kringliggande gator och vägar. 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen har varit att studera hur riksväg 46, länsväg 184 samt de närmast 

belägna gatorna påverkas av tätortsutbyggnaden kring Fåraberget. Syftet är även att ge 

svar på hur korsningarna längs huvudgatan genom Fårabergets område bör utformas för 

ett optimalt trafikflöde samt bullerberäkna effekterna i etapp 2B.  

1.3 Metod och avgränsningar 

Falköpings kommun förfogar över en trafikprognosmodell som är framtagen i 

programvaran Emme. Denna modell har setts över och uppdaterats till ett nuläge år 

2019. Uppdateringen och kalibreringen av modellen har fokuserats på nordöstra delarna 

av Falköpings tätort där åtgärderna som ska analyseras är lokaliserade.  

En trafikprognos har därefter tagits fram för prognosåret 2040, dels för ett nollalternativ 

dels för de olika stegvisa utbyggnaderna av Fåraberget, vilka beskriv senare i rapporten.  

Utifrån dessa prognoser har översiktliga kapacitetsberäkningar för trafikflöden under 

maxtimman år 2040 utförts för de olika utbyggnadsstegen. Kapacitetsberäkningarna har 

gjorts för de med ring markerade korsningarna i Figur 1. Beräkningarna har genomförts 

med programvaran Capcal. 
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Figur 1. Det planerade gatunätet i anslutning till utbyggnaden av Fåraberget samt korsningar som 
analyserats i denna utredning. 

För de korsningar som markerats med blå ring har även förslag på korsningsutformningar 

tagits fram. 

En tidigare genomförd bullerutredning har kompletterats i enlighet med det nu gällande 

utbyggnadsförslaget.  

Uppdraget har genomförts av Sweco där Linda Isberg har varit uppdragsledare, Roland 

Petersson och Martin Pontén Röcklinger handläggare trafik och Christian Höglund 

handläggare buller. I Falköpings kommun har Märta Gahm varit kontaktperson.  
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2 Förutsättningar 

2.1 Utbyggnad av Fåraberget i olika steg 

Kommunen planerar utbyggnad av bostäder och kommunal service i området kring 

Fåraberget i fem olika steg. Därtill kommer redan påbörjad exploatering i ett nollalternativ. 

De olika stegen visas i Figur 2. 

• Nollalternativ – Demenscentrum med 80 vårdplatser och 110 anställda som 

arbetar i skift (redan färdigställt). 5 villor,13 radhus och 14 lägenheter. 

Industriområde med 3,58 ha byggbar mark längs väg 46. 

• Steg 1 – 250 bostäder samt en förskola för 120 barn. 

• Steg 2 – Verksamhetsområde med 1,58 ha byggbar mark längs väg 184. 

• Steg 3 – 140 bostäder. 

• Steg 4 – 115 bostäder. 

• Steg 5 – 90 bostäder. 

 

Figur 2.  Stegvis utbyggnad kring Fåraberget.  
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2.2 Trafikmätningar 

För att kunna verifiera och kalibrera de trafikflöden som trafikprognosmodellen beräknat 

för nuläget är en förutsättning att det finns aktuella trafikmätningar på de större vägarna 

inom det område som omfattas av prognosmodellen. 

För att få ett så bra underlag som möjligt genomfördes trafikmätningar under hösten 2019 

på flera platser på det kommunala vägnätet inom tätorten. Dessa mätningar 

kompletterades även med tidigare genomförda mätningar från 2016, samt i ett fall, på 

södra delen av Bangatan, med en äldre mätning. 

På det statliga vägnätet har Trafikverkets kontinuerliga mätningar från åren 2014–2018 

använts. Alla mätningar som genomfördes tidigare än 2019 har räknats upp till år 2019 

med ett antagande om 1 % tillväxt per år. 

 

 

Figur 3  Placering av trafikräkningar: Nya slangmätningar från hösten 2019 (lila), äldre mätningar 
från 2016 (röd) samt statliga mätningar från 2014–2018 (blå). 

 

2.3 Uppdatering av trafikmodell till en situation år 2019 

Arbetet grundas i en äldre trafikprognosmodell i verktyget Emme. Denna togs fram år 

2010 och kalibrerades mot 2009 års trafiknivåer. I detta arbete har modellen uppdaterats 

med ny exploatering som skett mellan år 2010–2019 och kalibrerats gentemot 2019 års 
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trafiknivåer med hjälp av trafikmätningar enligt ovanstående avsnitt. Vägnätet har också 

uppdaterats för att spegla nulägets situation. De tillkommande exploateringarna redovisas 

i Bilaga 1. 

Utifrån ovanstående trafikräkningar och antaganden om tillkommande exploatering 

utfördes en s.k. gradientjustering av modellens trafikflöden. En gradientjustering är en 

iterativ process där det modellerade flödet på en väglänk jämförs med det uppmätta 

flödet, och storleken på den trafik som passerar länken anpassas för att förbättra 

överensstämmelsen. Eftersom samma trafik kan passera flera olika länkar med 

trafikräkningar görs justeringen flera gånger med små förändringar av flödet varje gång. 

Resultatet, som visas i Figur 4, är en trafik som passar väl överens med trafikräkningarna 

i Figur 3. 

 

Figur 4: Modellerat trafikflöde år 2019 (fordon/vardagsdygn) 
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2.4 Uppdatering av trafikmodell till prognosår 2040 

Utifrån nulägesmodellen har också en prognos för år 2040 tagits fram. Prognosen bygger 

på beslutade eller påbörjade förändringar i infrastruktur och befolkning/arbetsplatser. 

Prognosen har tagits fram utifrån dels generella trafiktillväxter för resor till/från kommunen 

samt genomgående trafik och dels för olika beslutade exploateringar kring Fåraberget.  

Denna prognos benämns i fortsättningen för Nollalternativ 2040 och redovisas i de 

stegvisa analyserna nedan. 

Generell trafiktillväxt  

Trafik till/från Falköping 

Trafik med start- och/eller målpunkt inom Falköping har generellt räknats upp med ett 

antagande om 0,5% tillväxt/år mellan 2019 och 2040. Antagandet grundas i historisk 

befolkningstillväxt inom staden, samt jämförelse med historiska trafikräkningar. 

Genomgående trafik 

Trafik på läns- och riksvägarna, som inte har start- eller målpunkt i Falköping, har räknats 

upp manuellt utifrån trafiktillväxt i Trafikverkets prognosverktyg Sampers1, med fokus på 

området kring Fåraberget.  

I Trafikverkets prognos ökade flödet på länsväg 184 och riksväg 46/47 med mellan 34 % 

och 60 %, mellan nulägesår och prognosår. Den manuella hanteringen innebär att dessa 

ökningar inte har återspeglats exakt. Fokus har legat på att få en så bra 

överensstämmelse som möjligt nära Fåraberget. Resultatet av justeringen syns i Tabell 1.  

Tabell 1: Trafiktillväxt per vägsträcka från år 2019 till år 2040, jämförelsealternativet, utifrån 
Trafikverkets prognosverktyg Sampers.  

Vägsträcka Modellerad 

ökning 

Rv 46 norr om lv 184 49% 

Rv 46 söder om rv 47 35% 

Rv 47 väster om Mossvägen 53% 

Rv 47 öster om rv 46 51% 

Lv 184 väster om Danska vägen 33% 

 

2.5 Trafikalstring 

Trafikalstringen från bostäder brukar vanligen ligga i intervallet 4 – 6 bilförflyttningar2 per 

vardagsdygn och lägenhet. Den lägre nivån förutsätter god kollektivtrafikförsörjning, god 

service inom cykel- och gångavstånd.  I detta fall är dessa förutsättningar delvis goda 

men med tanke på att cirka 70 procent av resorna i Falköping görs med bil3 bedöms att 

 
1 För detta har Trafikverkets så kallade basprognos, version 2018-11-15, använts. 
2 Att t ex köra bil till arbetet och hem igen innebär att bostaden ger upphov till två bilförflyttningar. 
3 Resvaneundersökning i Falköpings kommun – Hösten 2014. 
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bilalstringen sannolikt kommer att bli relativt hög. Här har därför antagits att alstringen blir 

5 bilförflyttningar/bostad. I detta tal ingår samtliga bilresor till/från bostaden, alltså även 

besök, sophämtning, postutdelning mm. 

I de fall som fördelningen mellan lägenheter och villor/radhus är känd för att 

utbyggnadsområde kan alstringstalet för lägenheter sättas till 4, då boende i lägenheter i 

regel alstrar mindre biltrafik än boende i villa/radhus. I de fall denna fördelning inte är 

känd används alstringstalet 5 för att inte riskera att räkna för lågt då trafikalstringen ska 

ligga till grund för dimensionering av trafiksystemet. 

2.6 Kapacitetsanalyser 

För alla utbyggnadssteg har kapacitetsanalyser genomförts med programvaran Capcal 

(version 4.5) för de korsningar i Figur 1 som är markerade med röd eller blå ring. 

Kapacitetsanalyser har gjort för den maximalt belastade timman under förmiddagen 

respektive under eftermiddagen. 

Som resultat från beräkningarna erhålls bland annat: 

• Belastningsgrad 

• Kölängd vid 90-percentilen 

Belastningsgraden avser förhållandet mellan det verkliga trafikflödet och det teoretiska 

mättnadsflödet (kapacitetsgräns). Exempelvis innebär ett verkligt trafikflöde om 700 

fordon/timma och ett mättnadsflöde om 1 000 fordon/timma att belastningsgraden uppgår 

till 0,7. 

Kölängd vid 90-percentil. Under 90% av den analyserade timman, dvs 54 minuter, är 

antalet fordon i kö mindre än detta värde. Vid omräkning av antal fordon i kö till kölängd i 

meter kan den genomsnittliga längden, inklusive avståndet mellan fordonen sättas till 7,5 

meter. Beroende på att trafikflödet varierar under den timma som analyseras kan 

kölängderna bli både kortare och längre under kortare perioder av timman. 

Trafikverket och Sveriges kommuner genom SKL har tagit fram riktvärden för att kunna 

förhålla sig till de resultat i form av belastningstal som erhålles från Capcal. Vid 

korsningar gäller riktvärden enligt VGU4 som framgår av Tabell 2. 

 

Tabell 2. Riktvärden för belastningstal enligt föregående version av VGU 

 Belastningstal Belastningstal 

Standardnivå Signalreglerad korsning 

eller cirkulationsplats 

Korsning med väjning eller 
stopp 

Önskvärd Mindre, lika med 0,8 Mindre, lika med 0,6 

Godtagbar Större än 0,8 och mindre än 1 Större än 0,6 och mindre än 1 

Överbelastad Större än eller lika med 1 Större än eller lika med 1 

 
4 Vägars och Gators Utformning, Trafikverkets publikation 2012:181 
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Önskvärd standard innebär att trafiken flyter på utan problem genom korsningen. För en 

korsning med gul standard kan det uppstå köer under en kortare eller längre tid av den 

analyserade timman. Röd Standard innebär att korsningen är överbelastad med långa 

och växande köer som följd. 

För de korsningar som tillkommer eller förändras i samband med utbyggnaden av 

Fåraberget har kapacitetsanalyserna gjorts för väjningsreglerade tre- eller 

fyrvägskorsningar för att pröva om dessa korsningar har tillräcklig kapacitet i detta 

utförande. 

Detaljerade resultat av kapacitetsberäkningarna redovisas i Bilaga 2. 

3 Val av korsningstyp 

För aktuellt område inom tätort finns en principiell möjlighet att välja flera olika typer av 

korsningar. Exempel på korsningar är: trevägskorsningar, förskjutna trevägskorsningar, 

fyrvägskorsningar och cirkulationsplatser. 

Faktorer som påverkar val av korsningstyp är: 

• Trafiktekniska krav baserade på vägtyp, referenshastighet och trafikflöde 

• Trafiksäkerhet 

• Framkomlighet. (kapacitets beräknas) 

• Anläggnings-, drift- och underhållskostnader 

• Gestaltning 

 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten är förutom kapacitetsfrågor den viktigaste parametern vid val av 

korsningstyp. En trevägskorsning är trafiksäkrare än en fyrvägskorsning, vilket innebär att 

två förskjutna trevägskorsningar är trafiksäkrare än en fyrvägskorsning. 

Cirkulationsplatser är mycket trafiksäkrare än både tre och fyrvägskorsningar. 

Huvudsakligen beror detta på att trafiksituationen blir mindre komplex (SAFESTAR EU-

projekt, VGU- Trafikverket, Korsningsutformning VTI, Teknisk handbok Göteborgs Stad). 

Belysning ger generellt oavsett korsningstyp en lägre olyckskvot på ca 10%. 
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Figur 5   Tabell som visar trafiksäkerhetseffekt av olika korsningslösningar.  

(Källa VTI korsningsutformning)  

Anläggningen 

Drift- och underhållskostnader och gestaltning påverkar valet av korsningstyp. 

Cirkulationsplatser är generell mer utrymmeskrävande och kan skapa en otydlighet 

främst för synskadade gångtrafikanter. Anläggnings- och driftkostnaden är beroende på 

vilken vägtyp korsningen är lokaliserad vid. I tätorter är ofta marktillgång, svängradier på 

större fordon och kollektivtrafik kostnadsdrivande. Vid små flöden har ofta 

cirkulationsplatser en högre anläggningskostnad. 

3.1 Förslag på korsningsutformning 

Det har genomförts en kapacitetsanalys av korsningar för en situation år 2040 när 

samtliga etapper inom Fåraberget är utbyggda. De korsningar som analyserats i denna 

utredning är dels befintliga korsningar dels nya eller förändrade korsningar som 

tillkommer i samband med utbyggnadsetapperna. 

För korsningarna 6,7,8, och 9 har en översiktlig korsningsanalys gjorts för att visa möjliga 

korsningstyper. 

Korsningspunkterna 6,7,8,9 kan utifrån fordonskapacitet utföras som cirkulationsplatser 

eller 3–4 vägs korsningar. Avgörande för typ av korsning blir snarare trafiksäkerhet och 

anläggningskostnader.  
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Om utbyggnationer initialt görs med tre eller fyrvägskorsningar rekommenderar 

utredningen att ytor i detaljplaner säkerställer en framtida möjlig utbyggnad av 

cirkulationsplatser.  

I de fall korsningar byggs ut som tre eller fyrvägskorsningar behöver beslut tas om 

trafikregleringar i form av vilka gator som skall bli huvudleder eller om högerregel skall 

gälla i området. Analysen av området talar för att gatorna regleras med två huvudleder 

enligt figur nedan. 

 

 

Figur 6 Analyserade korsningspunkter samt med svarta pilar föreslagna huvudleder. 
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Punkt nr 6, Ny anslutning till Postgårdsgatan 

I denna punkt möts Postgårdsgatan och Södermannagatan som idag hanteras med 

trevägskorsning och med den tillkommande gatan behövs en ny utformning.  

Korsningen kan lösas både med två förskjutna trevägskorsningar med ett individuellt 

avstånd på ca 50 m. En fyrvägskorsning med en genomgående huvudled eller en 

cirkulationsplats med en diameter på ca 30–35 meter. 

 

  

  

Figur 7  Illustrerar möjliga korsningstyper i punkt 6 samt exempel på en cirkulationsplats i Lindome 

Punkt nr 7, Ny anslutning till Södermannagatan 

I denna punkt möts Nordmannagatan och Södermannagatan som idag hanteras med 

trevägskorsning och med den tillkommande gata behövs en ny utformning.  

Korsningen kan lösas både med en fyrvägskorsning där anslutningen kan kompletteras 

med ett högersvängfält. Södermannagatan blir huvudled alternativ löses korsningen med 

en cirkulationsplats med en diameter på ca 30–35 meter. 
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Figur 8. Illustrerar möjliga korsningstyper i punkt 7. 

 

Punkt nr 8, Ny fyrvägskorsning 

I denna punkt möts trafik från Industrigatangatan och Huvudgatan. I denna punkt är 

mycket svängande rörelser även med större fordon.   

Här rekommenderas en cirkulationsplats med cirka 35–40 meter ytterdiameter och med 

överkörbart brätte för att underlätta för lastbil med släp. Denna utformning ger fullgod 

framkomlighet för lastbil med släp. Med cykelbana i cirkulationsplatsen ökar 

utrymmesbehovet till drygt 45 meter i diameter. Alternativt utformas korsningen med en 

fyrvägskorsning som är dimensionerad för svängande fordon typklass B. 

 

 

Figur 9. Exempel på cirkulationsplats med cykelbana, diameter 45 meter. 
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Punkt nr 9, Ny anslutning till Sikagårdsgatan, Österängsgatan 

I denna punkt förlängs Sikagårdsvägen och knyts ihop med Österängsgatan, Huvudgatan 

och Industrigatan. 

Korsningen kan lösas både med en fyrvägskorsning med genomgående huvudled eller 

en cirkulationsplats med en diameter på ca 30–35 meter. 

 

  

Figur 10. Illustrerar möjliga korsningstyper i punkt 9 
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4 Analys av stegvisa utbyggnader inom Fåraberget 

4.1 Nollalternativet år 2040 

Nollalternativ 2040 innehåller förutom 

beslutade eller påbörjade förändringar 

i infrastruktur till år 2040 även ett 

nyligen färdigställt demensboende, ca 

50 nya bostäder samt exploatering av 

Sikagårdens industriområde.  

 

 

 

      

 

 

Figur 11. Exploatering som ingår i Nollalternativet år 2040.  

4.1.1 Trafikalstring 

Tåstorps demenscentrum är ett demensboende med 80 vårdplatser och 110 anställda 

som ingår i etapp 1. Demensboendet kommer att vara bemannat dygnet runt i tre skift 

och har beräknats få en trafikalstring per vardagsdygn enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Trafikalstring Tåstorps demensboende   

Demensboende, etapp 1 Andel 
/skift 

Antal 
pers. 

Bil % Rörelser Trafik-
alstring 

Antal anställda under dagskift  80% 88 70% 2 123 

Antal anställda under nattskift 20% 22 80% 2 35 

Diverse besök  20 100% 2 40 

Leveranser samt hämtning mat 40 st. 100% 2 80 

Taxiresor 50 st. (sjukresor, färdtjänst mm) 100%  2  100 

Summa 
  

per vardagsdygn 378 

 

Sikagårdens industriområde, kan komma att innehålla områden för produktion, lagring, 

partihandel och annan jämförlig verksamhet. Inom industriområdet kan cirka 3,58 hektar 

bebyggas. I trafikalstringsberäkningen har antagits att detta motsvarar 35 800 BTA och 

att antalet anställda uppgår till cirka 358 (100 m2 per anställd) samt att varje anställd 

alstrar 3 bilförflyttningar per vardag, inkl. besök. Sammantaget innebär detta trafikalstring 

enligt Tabell 4 för nollalternativet 2040. Talen är avrundade till jämna 5-tal. 
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Tabell 4. Trafikalstring som ingår i Nollalternativet 2040 för området Fåraberget.    

2040 Nollalternativ Fordon/ 
vardagsdygn 

Fåraberget etapp 1, demenscentrum 380 

Fåraberget etapp 2A del 1, 5 villor 25 

Fåraberget etapp 2A del 2, 13 radhus 65 

Fåraberget etapp 2A del 2, 14 lägenheter 55 

Sikagårdens industriområde 1075 

Summa 1600 

 

4.1.2 Trafikflöden 

Figur 12 visar trafiksituationen i Nollalternativ 2040, med uppräkningar enligt tidigare 

kapitel och trafikalstring för Fåraberget enligt ovan. Endast områden i den östra delen av 

Fåraberget har byggts ut, vilket innebär att endast den sydöstra anslutningen mot 

Wetterlinsgatan är utbyggd i detta skede. 

Observera att trafikflödena bör tolkas med viss försiktighet då modellen endast ger en 

överskådlig bild av trafikanternas ruttval, särskilt på mindre gator med cirka 0–1 000 

fordon/dygn. Detta gäller även för utbyggnadsetapperna nedan. 
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Figur 12: Trafikflöden Nollalternativ 2040, fordon/vardagsdygn. 

4.1.3 Kapacitetsanalys 

Resultaten av kapacitetsanalyserna redovisas i Tabell 5. För tillfarter med grön standard 

visas belastningstal för den tillfart som störst belastning. För tillfarter med gul eller röd 

standard skrivs även ut vilken tillfart som är den högst belastade. 

Kapacitetsanalysen visar att med de prognosticerade trafikflödena för år 2040 kommer 

korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 att bli överbelastad redan i Nollalternativet, vilket 

innebär att det på sikt kommer att behöva göras framkomlighetshöjande åtgärder i denna 

korsning. För korsningen väg 184 – väg 46 kan det under vissa kortare perioder bli köer 

för de som ska svänga vänster ut på väg 46. 

Övriga korsningar har låga belastningstal och därmed finns inga kapacitetsproblem i 

dessa korsningar. 

 



  

   

 
 

23(53) 
 

PM 

2020-04-14 

 

TRAFIK- OCH BULLERUTREDNING FÅRABERGET FALKÖPING 

 

 

Tabell 5. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Nollalternativet år 2040.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,13 0,21 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energigatan 0,25 0,36 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,37 

0,69 

Vänstersväng från 

väg 184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 

1,13 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5,11 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,20 0,33 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan - - 

7. Ny anslutning till Södermannagatan - - 

8. Ny fyrvägskorsning  - - 

9. Ny fyrvägskorsning - - 
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4.2 Utbyggnad steg 1 – bostäder och förskola 

Steg 1 bygger på Nollalternativet 2040 och i Steg 1 ingår förutom utbyggnader i 

Nollalternativet 2040 även utbyggnad av tillkommande 250 bostäder samt en förskola för 

120 barn. 

Figur 13. Exploatering som tillkommer i Steg 1 år 2040.  

4.2.1 Trafikalstring 

I Tabell 6 visas den trafikalstring som har beräknats för förskolan.  

Det har antagits att 50 % av barnen bor inom Fåraberget och att 50 % bor i någon annan 

del av kommunen. De barn som bor i en annan del av kommunen kommer sannolikt att 

skjutsas med bil till förskolan.  

Varje barn ger upphov till 4 bilförflyttningar per vardag då de skjutsas på morgonen med 

en bil som sedan åker därifrån. På eftermiddagen kommer en bil till skolan och hämtar 

barnet och sedan kör därifrån. För de anställda görs antagandet att 70 % kör bil till 

arbetet, resten går eller cyklar. 

För de barn som bor inom Fåraberget (50 % av barnen) kommer deras skjutsning i bil 

oftast att ingå som en del av resan till arbetet, dvs man kör från hemmet, som antas ligga 

inom närområdet, till förskolan och sedan vidare till arbetet. Dessa bilresor till och från 

förskolan påverkar endast det lokala vägnätet inom närområdet. 

 

Tabell 6. Trafikalstring för förskola för 120 barn i Steg 2.  

  Antal Bil % Rörelser Trafikalstring 

Barn 120 50% 4 240 

Anställda 22 70% 2 31 

Transporter 4 100% 2 8 

Summa   per vardagsdygn 279 

 



  

   

 
 

25(53) 
 

PM 

2020-04-14 

 

TRAFIK- OCH BULLERUTREDNING FÅRABERGET FALKÖPING 

 

 

 

De 50 bostäderna beräknas alstra ca 1250 fordon/vardagsdygn.  

Tabell 7. Total trafikalstring enligt Steg 1 

Steg 1  Fordon/ 
vardagsdygn 

Bostäder 1250 

Förskolan 280 

Summa  1530 

 

4.2.2 Trafikflöden 

I Steg 1 tillkommer ett antal lokalgator runt utbyggnaderna. I modellen får flera av dessa 

ett flöde på 0 fordon/dygn (se nedan). Detta beror till stor del på hur trafikflödet från och 

till områden fördelas ut på vägnätet i modellen och speglar inte helt och hållet de verkliga 

förhållandena. Eftersom korsningen Sikagårdsgatan-Wetterlinsgatan fortsatt är den enda 

anslutningen till och från området ökar trafiken där med cirka 1 400 fordon/dygn.  

 

Figur 14: Trafikflöden Steg 1, fordon/vardagsdygn. 
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Figur 15 visar trafiksituationen i Nollalternativ 2040, att jämföra mot.  

 

Figur 15: Trafikflöden Nollalternativ år 2040, fordon/vardagsdygn. 
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4.2.3 Kapacitetsanalys 

Den tillkommande trafiken som utbyggnaden i steg 1 medför innebär att belastningstalen 

ökar något i de flesta korsningar. 

I korsningen väg 184 – väg 46 ökar antalet fordon något i södergående riktning samt i 

vänstersvängande riktning på väg 46.  

Korsningen Wetterlinsgatan-väg 46 får väldigt högt belastningstal under eftermiddagen, 

men denna korsning är redan överbelastad nollalternativet och behöver ses över i 

framtiden oavsett utbyggnad eller ej. Den ökade belastningen beror på att en viss andel 

av den tillkommande trafiken på Sikagårdsgatan fördelas ut åt både norr och söder på 

väg 46 och belastar denna korsning med både höger- och vänstersvängande trafik. 

I korsningen Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan ökar belastningstalet på eftermiddagen 

från 0,33 till 0,46 på den mest belastade tillfarten från Sikagårdsgatan.  

 
Tabell 8. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Steg 1.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,13 0,21 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energig. 0,26 0,37 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,38 

0,73 

Vänstersväng från väg 

184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 

1,38 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,74 

Vänstersväng från 46 S  

9,70 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,26 0,46 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan - - 

7. Ny anslutning mot Södermannagatan - - 

8. Ny fyrvägskorsning  - - 

9. Ny fyrvägskorsning - - 
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4.3 Utbyggnad steg 2 – Lilla Sikagårdens verksamhetsområde 

Steg 2 bygger på Steg 1 och i Steg 2 ingår förutom utbyggnader i Steg 1 utbyggnad av 

Lilla Sikagårdens verksamhetsområde. 

 

Figur 16. Exploatering som ingår i Steg 2 år 2040.  

Lilla Sikagårdens verksamhetsområde kan komma att innehålla områden för 

serviceverksamheter, lager, tillverkning och verkstäder med tillhörande försäljning, 

fordonservice, el- eller byggföretag, handel med skrymmande varor som exempelvis 

bilförsäljning, bygghandel eller liknade. 

4.3.1 Trafikalstring 

Inom verksamhetsområdet kan cirka 1,58 hektar bebyggas. I trafikalstringsberäkningen 

har antagits att detta motsvarar 15 800 BTA och att antalet anställda uppgår till cirka 79 

(200 m2 per anställd) samt att varje anställd alstrar 8 bilförflyttningar per vardag, inkl. 

besök.  

Jämfört Sikagårdens industriområde har det för verksamhetsområdet antagits antal m2 

BTA per anställd är större vid denna typ av verksamhet, dvs större lokaler men inte så 

många anställda, men att de anställda alstrar fler bilförflyttningar per anställd eftersom 

dessa verksamheter riktar sig mer till allmänheten än vad Sikagårdens industriområde 

gör.  

Tabell 9. Trafikalstring Steg 2, Lilla Sikagårdens verksamhetsområde.  

BTA (m2) M2 BTA/ 
anställd 

Antal 
anställda 

Alstring/ 
anställd 

Trafikalstring 
fordon/dygn 

15 800  200 79 8 630 
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4.3.2 Trafikflöden 

I detta steg tillkommer en västlig länk från exploateringsområdet i form av en industrigata. 

Det leder till att trafiken i korsningen Sikagårdsvägen-Wetterlinsgatan minskar jämfört 

med situationen i Steg 1, eftersom det nu finns två anslutningar till Sikagården och 

Fåraberget. 

Dessutom minskar trafiken på riksväg 46 med cirka 300 fordon/dygn jämfört med 

nollalternativet. Även detta beror på den tillkommande västliga anslutningen. Trafik till och 

från Sikagårdens industriområde, nollalternativets utbyggda bostäder och 

demensboende, samt sedan tidigare befintliga bostäder, har nu en alternativ rutt för att ta 

sig västerut mot bl.a. väg 186. Istället för att åka ut från Sikagårdsgatan ta rv 46 för att 

sedan svänga av till lv 186, kan trafiken åka genom området ut till Södermannagatan och 

ansluta direkt till lv 186.  

Av samma anledning är trafiken västerut på Wetterlinsgatan oförändrad jämfört med 

nollalternativet, då den ökade resefrågan från tillkommande exploateringar kompenseras 

av att trafik mot centrala Falköping kan välja att resa via Södermannagatan. 

 

Figur 17: Trafikflöden Steg 2, fordon/vardagsdygn. 

Figur 18 visar trafiksituationen för Nollalternativ 2040, med uppräkningar enligt tidigare 

kapitel.  
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Figur 18: Trafikflöden Nollalternativet år 2040, fordon/vardagsdygn. 
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4.3.3 Kapacitetsanalys 

Som följd av de förändrade trafikflödena som beskrivits ovan förändras även belastningen 

i korsningar på motsvarande sätt. Störst skillnad märks i korsningarna Sikagårdsgatan-

Wetterlinsgatan och Wetterlinsgatan-Väg 46 där belastningstalen minskar på grund av att 

trafiken minskat. 

För korsningen Väg 184 – väg 46 innebär utbyggnaden av infrastrukturen inom 

Fårabergsområdet att framför allt den vänstersvängande trafiken från v46 minskar vilket 

innebär bättre framkomlighet i korsningen. 

I korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 är det den vänstersvängande trafiken från 

Wetterlinsgatan som minskar. Högersvängande trafik från Wetterlinsgatan till väg 46 S 

(och motsatt riktning) ökar däremot med ökande utbyggnad av Fåraberget oberoende av 

de nya vägar som byggs inom Fårabergsområdet. 

Tabell 10. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Steg 2.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,13 0,24 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energigatan 0,25 0,37 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,35 

0,70 

Vänstersväng från 

väg 184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 

1,17 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,75 

7,81 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,23 0,37 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan - - 

7. Ny anslutning mot Södermannag 0,04 0,04 

8. Ny fyrvägskorsning  0,04 0,06 

9. Ny fyrvägskorsning 0,03 0,05 
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4.4 Utbyggnad steg 3 – bostäder 

Steg 3 bygger på tidigare steg och i Steg 3 ingår förutom utbyggnader i tidigare steg 

utbyggnad av cirka 140 bostäder.  

 

Figur 19. Exploatering som ingår i Steg 3 år 2040.  

4.4.1 Trafikalstring 

Med ett alstringstal om 5 bilförflyttningar enligt avsnitt 2.5 fås antal tillkommande 

bilförflyttningar enligt tabell nedan. 

Tabell 11. Tillkommande exploatering Steg 3 

Steg 3 Antal Fordon/ 
vardagsdygn 

Bostäder 140 700 

SUMMA  700 
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4.4.2 Trafikflöden 

I detta steg sker inga förändringar av trafiknätet jämfört med Steg 2. De övergripande 
ruttvalet är därför desamma. Den tillkommande exploateringen leder dock till att trafiken 
på de två anslutningarna till området ökar med 300–400 fordon/dygn. 

 

Figur 20: Trafikflöden Steg 3, fordon/vardagsdygn 

Figur 21 visar trafiksituationen i Nollalternativ 2040, med uppräkningar enligt tidigare 

kapitel.  
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Figur 21: Trafikflöden Nollalternativet år 2040, fordon/vardagsdygn. 
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4.4.3 Kapacitetsanalys 

I likhet med de ökade trafikflödena ökar belastningen något i de flesta korsningar. 

De flöden som kan komma i konflikt med varandra i korsningen Väg 184 – väg 46 

påverkas i liten grad av utbyggnaden av Fåraberget. De flöden som påverkas går fria 

utanför korsningen. 

I korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 ökar det högersvängande flödet från 

Wetterlinsgatan till väg 46 S (och motsatt riktning) i takt med utbygganden av Fåraberget. 

Motsvarande vänstersväng påverkas endast i mindre grad. 

 

Tabell 12. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Steg 3.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,13 0,27 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energigatan 0,25 0,37 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,35 0,70 

Vänstersväng från väg 

184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 1,22 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,8 

Vänstersväng från 46 S 

9,87 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,24 0,41 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan - - 

7. Ny anslutning mot Södermannagatan 0,05 0,12 

8. Ny fyrvägskorsning  0,05 0,07 

9. Ny fyrvägskorsning 0,04 0,07 
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4.5 Utbyggnad steg 4 – bostäder 

Steg 4 bygger på tidigare steg och i Steg 4 ingår förutom utbyggnader i tidigare steg 

utbyggnad av cirka 115 bostäder 

 

Figur 22. Exploatering som ingår i Steg 4 år 2040.  

 

4.5.1 Trafikalstring 

Med ett alstringstal om 5 bilförflyttningar enligt avsnitt 2.5 fås antal tillkommande 

bilförflyttningar enligt tabell nedan. 

Tabell 13. Tillkommande trafikalstring i Steg 4 

Steg 4 Antal Fordon/ 
vardagsdygn 

Bostäder 115 575 

SUMMA  575 
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4.5.2 Trafikflöden 

I detta steg tillkommer ytterligare en anslutningspunkt till området, en ny huvudgata som 
ansluter till befintlig korsningspunkt Postgårdsgatan-Södermannagatan. Det leder 
framförallt till att trafiken på den norra anslutningen till Södermannagatan minskar jämfört 
med Steg 3. Även anslutningen Sikagårdsgatan-Wetterlinsgatan får ett marginellt minskat 
flöde, trots tillkommande exploatering.  

 

Figur 23: Trafikflöden Steg 4, fordon/vardagsdygn. 

Figur 24 visar trafiksituationen i Nollalternativ 2040, med uppräkningar enligt tidigare 

kapitel.  
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Figur 24: Trafikflöden Nollalternativet år 2040, fordon/vardagsdygn. 
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4.5.3 Kapacitetsanalys 

Den nya anslutningen till Postgårdsgatan får låga belastningstal. I övriga korsningar sker 

mindre förändringar. 

De flöden som kan komma i konflikt med varandra i korsningen Väg 184 – väg 46 

påverkas i liten grad av utbyggnaden av Fåraberget. De flöden som påverkas går fria 

utanför korsningen. 

Korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 påverkas inte så mycket av utbyggnaden i steg 4 

den sker i den västra delen av området. Den tillkommande trafiken i steg 4 som har mål i 

handelsområdet i den sydöstra delen av tätorten väljer att färdas via väg 184 – väg 46 

och påverkar inte korsningen i så stor utsträckning. 

 

Tabell 14. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Steg 4.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,14 0,26 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energig. 0,25 0,38 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,36 0,72 

Vänstersväng från 

väg 184  

4. Wetterlinsgatan – väg 46 1,22 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,8 

Vänstersväng från 

46 S 

9,91 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,24 0,41 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan 0,05 0,09 

7. Ny anslutning mot Södermannag 0,04 0,06 

8. Ny fyrvägskorsning  0,05 0,07 

9. Ny fyrvägskorsning 0,04 0,06 

 

  



   

 
 

 

40(53) 
 
PM 

2020-04-14 

 

TRAFIK- OCH BULLERUTREDNING FÅRABERGET 

FALKÖPING 

 

 

4.6 Utbyggnad steg 5 – bostäder 

Steg 5 bygger på tidigare steg och i Steg 53 ingår förutom utbyggnader i tidigare steg 

utbyggnad av cirka 90 bostäder. När detta steg är genomfört innebär det att Fåraberget 

är fullt utbyggt.  

 

Figur 25. Exploatering som ingår i Steg 5 år 2040.  

4.6.1 Trafikalstring 

Med ett alstringstal om 5 bilförflyttningar enligt avsnitt 2.5 fås antal tillkommande 

bilförflyttningar enligt tabell nedan. 

Tabell 15. Tillkommande trafikalstring i Steg 5 

Steg 4 Antal Fordon/ 
vardagsdygn 

Bostäder 90 450 

SUMMA  450 
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4.6.2 Trafikflöden 

I detta steg sker inga förändringar av trafiknätet jämfört med Steg 4. De övergripande 

ruttvalet är därför desamma. Den tillkommande exploateringen leder dock till att trafiken 

på de tre anslutningarna till området ökar med 100–200 fordon/dygn. 

 

Figur 26: Trafikflöden Steg 5, fordon/vardagsdygn. 

Figur 27 visar trafiksituationen i Nollalternativ 2040, med uppräkningar enligt tidigare 

kapitel.  
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Figur 27: Trafikflöden Nollalternativet år 2040, fordon/vardagsdygn. 
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4.6.3 Kapacitetsanalys  

Inte heller steg 5 innebär att det sker några stora förändringar när det gäller belastning i 

korsningar. Mönstret är detsamma som i utbyggnadsstegen innan. Korsningsutformning 

kan väljas enligt de förslag som presenterats under kapitel 3. 

Korsningen Wetterlinsgatan – väg 46 får extremt höga belastningstal på eftermiddagen 

trots små ökningar av trafikflödena. Vid så stora belastningstal är beräkningsmodellen 

(Capcal) känslig även för små trafikökningar, då korsningen redan är så överbelastad att 

trafiken inte hinner avvecklas inom den analyserade timman och att köerna därmed växer 

hela tiden och blir orimligt långa. 

Tabell 16. Resultat från kapacitetsanalys av korsningar i Steg 5.  

Korsning 2040, förmiddag 2040, eftermiddag 

1. Postgårdsgatan – Brogärdesgatan 0,16 0,27 

2. Södermannagatan – väg 184 – Energig. 0,25 0,38 

3. Väg 184 (Norra Tvärvägen) – väg 46 0,36 

0,72 

Vänstersväng från 

väg 184 

4. Wetterlinsgatan – väg 46 

1,23 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

0,81 

Vänstersväng från 46 

S 

10,73 

Utfart från 

Wetterlinsgatan 

5. Sikagårdsgatan -Wetterlinsgatan 0,25 0,41 

6. Ny anslutning till Postgårdsgatan 0,05 0,10 

7. Ny anslutning mot Södermannag 0,04 0,07 

8. Ny fyrvägskorsning  0,05 0,08 

9. Ny fyrvägskorsning 0,04 0,06 
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5 Bullerberäkningar 

5.1 Underlag och förutsättningar 

Bullerberäkningarna har utförts för scenario 2040 med full utbyggnad i steg 1. 

5.2 Kartunderlag 

Kartunderlag för bebyggelsen har tillhandahållits i DWG-format av Falköpings kommun 
2020-03-20. Kartunderlag i form av höjddata har hämtats från Metria 2020-03-19. 
Markmodellen representerar den befintliga situationen och antas oförändrad i 
framtidsscenariot. 
 
Byggnader har höjdsatts med hjälp av underlag från Falköpings kommun5 mottaget 2020-
03-19. Underlaget visar endast högsta möjliga byggnadshöjd per kvarter. Byggnaderna i 
modellen har höjdsatts till maximalt antal våningar inom den tillåtna höjden. Ett 
våningsplan har schablonmässigt satts till tre meter.  
 

 
Figur 28. Överblick över bebyggelse och höjdsättning av byggnader. 

 
  

 
5 Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget, Falköpings stad Falköping kommun, Fåraberget etapp 2B, 
Plankarta. 
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5.3 Trafikuppgifter 

Trafikdata och hastighet för vägar i den nya bebyggelsen har tagits fram av Sweco 

Society i samband med trafikutredningen för området och är uppräknad till 2040. 

Vägbredd för ny bebyggelse har tillhandahållits i DWG-format av Falköpings kommun 

2020-03-20. Trafikdata och hastighet och vägbredd för väg 1-3 är hämtade från NVDB6. 

Trafikdata som använts i beräkningsmodellen redovisas i Tabell 17 med indexering i 

Figur 29. 

Tabell 17. Trafikdata 

Index År  ÅDT 2040 ÅDT tung 

trafik 

Hastighet 

1 2040 7500 17% 80 

2 2040 14600 13% 60 

3 2040 14800 13% 80 

4 2040 1500 14% 50 

5 2040 600 14% 50 

6 2040 1100 5% 30 

7 2040 1600 5% 50 

8 2040 600 5% 30 

9 2040 700 5% 50 

10 2040 400 5% 50 

11 2040 900 5% 50 

12 2040 100 5% 30 

13 2040 300 5% 30 

14 2040 1600 14% 50 

15 2040 200 5% 30 

16 2040 100 5% 30 

17 2040 1100 5% 30 

18 2040 1000 5% 30 

19 2040 500 5% 30 

20 2040 100 5% 30 

21 2040 100 5% 30 

22 2040 600 8% 50 

 

 
6 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtad 2020-03-23 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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Figur 29. Översikt av vägar med index enligt Tabell 17.  

5.4 Riktvärden  

Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 2015:216  

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller följande riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt 
både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller 
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då inomhusmiljön regleras av 
Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

• 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 70 dBA 
ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 dB fem gånger per 
timme mellan 06.00 och 22.00  
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

5.5 Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer från den egna fasaden.  

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F.  

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i beräkningar.  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

För vidare bedömningsgrunder bedöms Boverkets promemoria Frågor och svar om buller 

2016-06-017 som tillämpbar. 

5.6 Beräkningsmetod 

Beräkningarna är genomförda enligt Nordiska beräkningsmodellen för buller från 

vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653. Vid beräkningar har programmet Cadna/A 

version 2019 MR 2 använts för att tillämpa beräkningsmodellen. 

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0–3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter. 

Marken i modellen är beräknad med mjuk mark. 

Maximala ljudnivåer från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen.  

5.7 Resultat 

Resultaten presenteras som ljudutbredningskartor i medföljande bilagor8. Beskrivning av 

hur resultaten av beräkningarna kan tillämpas och tolkas redovisas nedan.  

Resultaten av beräkningarna representeras i en färgskala som redovisas i Figur 30 och 

Figur 31. 

 
7 https://www.boverket.se/contentassets/f1e418c7920a4aff8f79fc774d2a5c4e/fragor-och-svar-om-
buller.pdf,  hämtad nov 2019. 
8 Bilaga Trafikutredning Fåraberget - Bullerberäkningar 2020-03-27.pdf 
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Figur 30. Färgskala i 5 dB intervall, ekvivalent 

ljudnivå. 

 
Figur 31. Färgskala i 5 dB intervall, maximal 

ljudnivå. 

 
Riktvärden avser generellt frifältsvärde, dvs. utan reflektion i egen fasad. Fasadpunkter är 
beräknade som frifältsvärden och är direkt jämförbar med riktvärden. 
Ljudspridningskartorna är beräknade med reflex i den egna fasaden och därmed inte 
direkt jämförbara med riktvärden. 
 

 

Figur 32. Indexering av kvarter. 

 
All bebyggelse 

Ekvivalent ljudnivå underskrider gränsvärdet 60 dBA vid alla bostadsfasader i alla kvarter. 

Kvarter 1 

Uteplats 
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Gränsvärdena för uteplats på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

innehålls vid alla bostadshus, dock inte på alla sidor på husen, se bilaga9. Uteplatser kan 

placeras på motsatt sida till vägen. 

Kvarter 2 

Uteplats 

Gränsvärdena för uteplats på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

innehålls vid delar av bostadshusen, se bilaga. Då gränsvärdena för uteplats överskrivs 

vid byggnadernas nordöstra fasader måste uteplats anläggas på kvarterets nordvästra 

sida, se Figur 33.  

 
Figur 33. Kvarter 2, uteplats kan anläggas på blåa och gröna ytor. 

Kvarter 3 

Uteplats 

Gränsvärdena för uteplats på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

innehålls på ytan i mitten mellan husen se bilaga. Då gränsvärdena överskrids på 

fasaderna som vetter mot vägen bör en gemensam uteplats anläggas på markplan på 

motsatt sida från vägen eller ytan på mellan husen.  

Kvarter 4 

Uteplats 

Gränsvärdena för uteplats på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 

innehålls vid alla bostadshus, dock inte på alla sidor på husen, se bilaga. Uteplatser kan 

placeras på motsatt sida till vägen. 

Kvarter 5 

Uteplats 

Gränsvärdena för uteplats på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid 

bostäderna, se bilaga. För husen i kvarter 5 kan uteplatser placeras på motsatt sida till 

vägen. 

 
9 Bilaga Trafikutredning Fåraberget - Bullerberäkningar 2020-03-27.pdf 
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Figur 34. Överblick över kvarter 5, ljudnivå för uteplats innehålls på blåa och gröna ytor. 

5.8 Slutsats 

Alla bostäder i alla kvarter klarar gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå på 60 dBA vid fasad.  

 

Alla bostäder i alla kvarter klarar gränsvärdet för uteplats intill huskroppen vid någon av 

byggnadens fasadsidor.  
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6 Bilaga 1 - Tillkommande exploateringar år 2010–2019 

 
Exploateringar år 2010–2019 samt beräknad trafikalstring av dessa 
 
Falköpings kommun har tillhandahållit uppgifter om vilka exploateringar som har byggts ut 

mellan åren 2010–2019, vilka framgår av nedanstående kartbilder. Inom blå rutor har 

bedömd trafikalstring per vardagsdygn (f/vd) för respektive exploatering lagts till i 

figurerna. 

 

 

Figur 35. Tillkommande exploateringar år 2010-2019 i västra delen av tätorten. 
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Figur 36. Tillkommande exploateringar år 2010-2019 i norra delen av tätorten. 

 

Figur 37. Tillkommande exploateringar år 2010-2019 i nordöstra delen av tätorten. 
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Figur 38. Tillkommande exploateringar år 2010-2019 i sydöstra delen av tätorten 
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Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Fåraberget 2B

Kund:

Falköpings Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 4

Överblick etapp 2B

Dygnsekvivalent ljudnivå

3D-vy

Ljudutbredningen är beräknad 1.5m
över mark och inkluderar 1 fasadreflexer.

Fasadpunkterna är beräknade som
frifältsvärden.

Beräknad av:

Christian Höglund

Datum:

2020-04-17

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall
EQ

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)
 >  80 dB(A)
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