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FÖRUTSÄTTNINGAR  

MARKANVÄNDNING  
Området som är på totalt 125 Ha planeras att bebyggas med en kombiterminal, och lager för 
logistikverksamhet. 

Kombiterminalen ligger i områdets västra del utmed järnvägen, och övrig yta avses att användas för 
lager/logistik, dagvattenhantering och natur. 

 

 

 

För anslutning mot trafikplats Järna anser vi att följa befintlig E4 är bästa lösning för att sedan ansluta vid 
läget för befintliga Ullängsvägen. På detta sätt kommer buller samt störning i både djur och natur påverkas 
minst då den förläggs bredvid en redan störande verksamhet såsom E4. På samma sätt resoneras kring en 
framtida anslutning norrut vilket är den naturliga förlängningen och utvecklingen av området vilket bör tas 
med i beräkningen och dimensioneringen. Vid Ullängsvägen föreslås en cirkulationsplats. 
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TRAFIKALSTRING OCH TRAFIKENS FÖRDELNING ÖVER DYGNET  
Exploateringsområdet omfattar två olika typer av verksamheter. Nedan kommer en redovisning över de olika 
verksamheternas trafikalstring samt resonemang om trafikfördelningen över dygnet. 

KOMBITERMINALEN  

TRAFIKALSTRING  
Enligt tidigare utredningar som Sweco genomfört för liknande anläggningar har följande data hämtas:  

”Flödet antas vara ca 250 fordon/dygn som åker till och från terminalen. Detta antas vara ett flöde vid full 
exploatering och därefter antas ingen ytterligare tillväxt för denna trafik fram till prognosår 2040.  

Andelen tung trafik antas vara 80 % eftersom det antas vara en hög andel lastbilar som åker till och från 
terminalen.”  

TRAFIKBELASTNING I MAXTIMMEN  
10 % av den totala trafiken antas ske i maxtimmen, dvs 25 fordon. Då det framförallt är de anställdas resor 
som leder till piken under maxtimmen utgör normalt den tunga trafiken en lägre andel under maxtimmen. 
Den tunga trafikens andel under maxtimmen bedöms till 8 procent. 

Den tunga trafiken som alstras i kombiterminalen antas fördela sig i maxtimmen enligt följande. I 
maxtimmen utgör den tunga trafiken således 64 %, dvs.(0,08*(250*0,8))/(25)=0,64.  

LAGER FÖR LOGISTIK  

TRAFIKALSTRING  
Det saknas generella trafikalstringstal för logistikverksamheter i trafikverkets alstringsverktyg. För att få fram 
relevanta alstringstal har en trafikutredning för ett liknande område studerats. Trafikutredningen 
genomfördes av Sweco och heter (Trafikutredning Detaljplan Ängelholm Kärra 1:9). I denna utredning 
redovisas trafikalstringstal baserat på en jämförelse av två olika logistikverksamhetsområden. Alstringstalet 
varierar mellan 15 respektive 20 fordon per hektar markyta och dygn, 50 % utgörs av lastbilar, se tabell 
nedan. 

FORDON/HA OCH DYGN  ANDEL TUNG TRAFIK ÅDT [%]  
MIN  15  50  

MAX  20  50  

 

Det aktuella området för lager och logistik är på 95 Ha vilket resulterar i en trafikalstring på mellan 1 425-1 
900 fordon per dygn enligt tabellen nedan om alstringstalen i Swecos rapport används. För 
kapacitetsberäkningen i CapCal kommer maxvärdena att användas som ett värsta scenario. 

FORDON/HA 
OCH DYGN  

HA  ÅRSDYGNTRAF
IK ÅDT [F/D]  

ANDEL TUNG 
TRAFIK ÅDT 
[%]  

MIN  15  95  1425  50  

MAX  20  95  1900  50  

 

TRAFIKBELASTNING I MAXTIMMEN  
10 % av den totala trafiken antas ske i maxtimmen, dvs 190 fordon. Då det framförallt är de anställdas resor 
som leder till piken under maxtimmen utgör normalt den tunga trafiken en lägre andel under maxtimmen. 
Som jämförelse sker 8 % av den tunga trafiken under maxtimmen.  

Den tunga trafiken som alstras av lagerverksamheten antas fördela sig enligt följande. I maxtimmen utgör 
den tunga trafiken således 40 % dvs.(0,08*(1900*0,5))/190=0,40 
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SAMMANSTÄLLNING AV TRAFIKFLÖDEN 

TRAFIKALSTRING FRÅN EXPLOATERINGSOMRÅDET 

.ÅRSDYGNS- 
TRAFIK ÅDT 
[F/D]  

ANDEL TUNG 
TRAFIK ÅDT [%]  

MAXTIMMA KL 
16-17 [F/D]  

ANDEL TUNG 
TRAFIK 
MAXTIMMA [%]  

 

 
2040 
(LAGER 
FÖR 
LOGISTIK)  

1900  50  190  40  

2040 
(KOMBI-
TERMINAL)  

250  80  25  64  

SUMMA 
2040  

2150  54 %  215  43 %  

 

 


