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Inledning  

VAP VA-Projekt AB har fått i uppdrag att göra en trafikutredning i samband med att ny 

detaljplan för ”Ullvi ängar” i Köpings kommun tagits fram. 

Ullvi ängar blir ett nytt område med blandad bebyggelse, tanken är att bostäder i form 

av hus och lägenhetshus ska blandas med skola/förskola, vårdboende och andra 

verksamhetsområden. Den öppna åkermarken mellan Ullvi backar och Volvo kommer 

att slutas och blir en del av stadslandskapet. Med en ny vägdragning mellan 

Ängebyleden och Ullvileden skapas en ny länk i linje med översiktsplanens intention.  

Planförslaget kommer att möjliggöra byggandet av nya bostäder, områden för 

verksamheter och offentlig service i form av en förskola/skola. 

Syftet med utredningen är att visa vilken påverkan som den nya detaljplanen får 

omgivande trafiksystem. En speciellt viktig aspekt i det sammanhanget är att beskriva 

utformning och kapacitetsutnyttjandet i korsningen mot väg 580 (Ullvileden).  

  

Figur 1: Illustrationskarta för Dp Ullvi ängar 

Väg 580 
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Beskrivning av planen  

Köpings kommun växer och i dagsläget finns det behov av att utveckla mark både för 

verksamheter och bostäder. Översiktsplanen för Köping har pekat ut området mellan 

bostadsområdet Ullvi backar samt Volvo, där nya detaljplanen skulle kunna möjliggöra 

för ny bebyggelse.  

Marken i det aktuella området är öppen och nyttjas för närvarande till 

jordbruksändamål. Med denna detaljplan ska området slutas och bli en del av 

stadslandskapet.  

Planen medför att området kompletteras med en tätare och högre bebyggelse samt 

offentlig service. Detaljplanen möjliggör en blandad bebyggelse av bostäder, 

verksamheter men ska och innehålla skolverksamhet och vårdboende.  

Detaljplanen har utformats så den ska vara flexibel och reglerar i huvudsak endast 

grunddragen när det gäller markanvändning och utnyttjandegrad. Bebyggelse som 

möjliggörs i detaljplanen är drygt 300 nya bostäder, knappt 100 000 m2 

verksamhetsmark och offentlig service i form av en förskola med 6 avdelningar samt en 

F-6 skola.  

Genomförandet av planen kommer att medföra ny trafikalstring från området. För att 

hantera detta kommer en ny vägdragning bli aktuell mellan Ängebyleden och 

Ullvileden och detta blir en ny länk i linje med översiktsplanens syfte. Ängebyleden har 

statlig väghållning och anslutningen av den nya länken från detaljplaneområdet ska 

därför särskilt beskrivas i den nu aktuella utredningen.  

Figur 2: Plankarta för detaljplan Ullvi ängar 

Ullvileden 

Ängebyleden 
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Nuvarande trafikstrukturer 

Vägnätet – Planområdet gränsar mot större länkande leder både i norra och södra 

delen. Ullvileden i norr är kommunal och har en årsdygnstrafik på 2 500 fordon. 

Andelen tung trafik är låg, under 1%.  

Angränsande mot söder finns Ängebyleden (väg 580) som är en väg med statlig 

väghållning. Vägen har låg trafikmängd, endast 630 fordon per årsmedeldygn. Sträckan 

har hög andel tung trafik, ca 25%, vilket beror på kopplingen till de stora industri- och 

verksamhetsområden som ligger öster om detaljplaneområdet. Vägen används tidvis 

för dispenstransporter till hamnen med gods som avviker från normala höjd-, bredd- 

eller viktrestriktioner. Vägen är utpekad som riksintresse av Trafikverket. 

  
Figur 3: Befintliga trafikmängder, årsdygnstrafik (mätår) 

Öster om planområdet passerar väg 250, som tidigare utgjorde sträckningen för E18. 

Vägen ingår som en del i det funktionell prioriterade vägnätet (FPV) som en regionalt 

viktig väg. Sträckan är även utpekad som primärväg för farligt gods. Vägen har statlig 

väghållning och är belastad med ca 8 000 fordon per dygn. Andelen tung trafik är 12%, 

vilket är nära den genomsnittliga nivån för en riksväg. 

Väster om planområdet finns en mindre väg som sammankopplar Ullvileden med 

Ängebyleden. Trafikmängden är här ca 300 fordon per dygn. 
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GC-nätet – Planområdet ligger idag externt i utkanten av tätorten. Det saknas helt 

separerade cykelkopplingar söder om planområdet. Befintligt gång- och cykelvägnät är 

relativt väl utbyggt norr om det aktuella utredningsområdet. Det finns ett cykelstråk 

som följer utmed Ullvileden som sedan leder vidare in mot centrala Köping. Passagen 

mellan Ullvileden och den relativt högt trafikerade väg 250 är planskild, vilket är 

positivt för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Figur 4: Utdrag ur cykelkarta Köping, Köpings kommun 2015 

Sammanfattande nulägessituation 

Vår bedömning är att nuvarande trafiksystem i området inte uppvisar några allvarligare 

brister eller problem. Ängebyleden (väg 580) har anmärkningsvärt låg trafikmängd men 

det är viktigt att beakta att var fjärde passage på sträckan utgörs av ett tungt fordon. 
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Förslag på nya trafikstrukturer 
Trafikutredningens syfte är att ta fram ett underlagsmaterial som ska visa vilka 

konsekvenser för trafiksystemet som uppstår vid genomförande av planen.  

Särskilt fokus har inriktats mot den nya korsningspunkten som uppstår mellan 

lokalvägen genom det nya området och Ängebyleden. Analysen av korsningen sker 

genom beräkningar av alstrad trafik från området, som sedan följs av kontroll av 

kapacitet och föreslag till lämplig korsningsutformning. 

Trafikalstring från detaljplaneområdet 

Enligt planförslaget kommer området att få en blandad markanvändning mellan 

bostadsbebyggelse, skolverksamhet och verksamhetsområden. 

I syfte att prognostisera trafikmängderna till/från detaljplaneområdet har en 

trafikalstringsberäkning tagits fram, se tabell 1. 

 
Typ Antal Alstringstal Total alstring Anmärkning 
 

TYP ANTAL ALSTRING TOTAL ANM 

     
BOSTÄDER 
RADHUS 

30 st 5 rörelser/dygn 150 - 

     

BOSTÄDER 
LÄGENHETER 

310 st 4 rörelser/dygn 1 240 - 

     

SKOLA F-6 
BYA 

7 000 m2 30 bilrörelser/1000 m2 210 - 

     
FÖRSKOLA 
BYA 

1 500 m2 
120 barn 

60 bilrörelser/1000 m2 90 - 

     
VÅRDBOENDE 
LÄGENHETER 

80 st 
6 500 m2 BTA 

2 bilrörelser/ p-plats, 
personal och besök 

40 3 p-platser 
/1000 m2 

     
VERKSAMHETER 
BTA 

45 000 m2 35 bilrörelser/1000 m2 1 575  

     
CENTRUM - -* - Närbutik 

     
VOLVO 
OMRÅDET 

- 2 bilrörelser/ p-plats 
samt godstransporter 

500 300 p-platser 
Antaget gods 

     
TOTALT   3 805  

 
Tabell 1: Trafikalstring från detaljplaneområdet. 
 
*- Närcentrum, bedöms inte alstra extern trafik av någon större omfattning. 
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Fördelning av trafik till/från området 

Hur fördelningen av trafik från området kommer att ske är viktig för att förutse hur de 

olika korsningarna vid anslutningarna från området i norr och söder kommer att 

belastas. 

Biltrafiken från område har två huvudsakliga målpunkter – lokala mål i centrala Köping 

samt långväga mål mot motorvägen (E18) eller Kungsör (väg 250). Långväga mål mot 

E18 har antingen riktning österut mot Västerås/Stockholm eller västerut mot 

Arboga/Örebro. 

För relationer mot lokala mål kommer all trafik att ske via Ullvileden i den norra 

anslutningen medan mot långväga mål kommer en fördelning ske mellan södra 

anslutningen vid Ängebyleden och den norra vid Ullvileden, beroende på vald 

färdriktning på E18. 

 

Antagen procentuell fördelning 

• Skolverksamhet (röd) 

  90% Norra – 10% Södra 

• Bostadsändamål (gul) 

          70% Norra – 30% Södra 

• Verksamheter (blå/grå) 

           40% Norra – 60% Södra 

• Volvo-området 

           40%Norra – 60% Södra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Fördelning av trafik 
 

Med antagen fördelning kommer de norra anslutningarna att belastas med ca 2 300 
fordon per dygn och den södra anslutningen med 1 500 fordon vid fullt utbyggd 
detaljplan.  

Södra 

Norra 
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Dimensionering av korsning 

Den föreslagna detaljplanen innebär att en ny korsningspunkt skapas mot väg 580. I 

syfte att säkerställa kapaciteteten i den nya korsningen har en kapacitetsberäkning 

utförts. Beräkningen har skett med CAPCAL version 4.5, som är ett datorstöd för analys 

av kapacitetsutnyttjandet i en korsningspunkt. 

Med underlag av alstringsberäkning och befintliga trafiksiffror, med beaktande av att 

maxtimtrafiken svarar för ca 10% av ÅDT, kan trafiksituationen för den 

dimensionerande timmen (vardag 16-17) konstrueras. Riktningsfördelningen är 

svårbedömd eftersom det handlar om blandad bebyggelse men har antagits till 50/50. 

Vid en fördelning av den nyalstrade trafiken från detaljplaneområdet till/från väg 580 

förväntas nedanstående trafikmängder, se figur 6. 

Fördelning av trafik under maxtimmen em  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Trafikfördelning i föreslagen ny korsning öppningsåret 

Kapacitetsberäkningar visar vilken belastningsgrad som uppstår i korsningen. 

Belastningsgrader under 0.6 brukar benämnas som god standard, mellan 0.6-0.8 med 

mindre god standard och över 0.8 med låg standard. Belastningar över 1.0 innebär ett 

helt överbelastat system som kommer att innebära stillastående trafik med stora 

fördröjningar. 

Kapacitetsberäkningen visar att den aktuella korsningen blir mycket lågt utnyttjad. 

Inget anslutande ben får mer än 0.1 i belastningsgrad.  

Kapacitetsmässigt kommer därför den planerade korsningslösningen klara sig utmärkt 

med den föreslagna typ A-lösningen. 

En korsning ska enligt VGU dimensioneras för att klara en belastningssituation minst 20 

år framåt efter öppningsåret. Ängebyleden har haft en mycket svag trafiktillväxt de 

senaste åren och en generell uppräkning av trafiken är därför inte helt relevant. För att 

Väg 580 västerut 
ÅDT 1 130 

Väg 580 
österut 
ÅDT 1 630 

Ny lokalväg Dp-
området ÅDT 1 500 
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pröva korsningen för en högre belastning har dock en känslighetsanalys utförts där all 

trafik ökas med 50%, vilket motsvarar ca 30 år generell trafikökning. Trots denna 

ökning så blir utnyttjande ändå inte mer än 0.2, dvs 20% av tillgänglig kapacitet i 

korsningen och kapacitetsmässigt uppfylls därför VGU:s anvisningar. 

Principer för vägutformning 

En viktig princip vid utformning är att den kommunala vägen ska uppfylla krav i VGU vid 

anslutningen mot väg 580. Med hänsyn till den trafikbelastning som uppstår i 

korsningen visar kapacitetsberäkning att det inte erfordras separat fält för vänster-

svängande trafik på väg 580. Förslaget är att anslutningen bör utformas som en mindre 

korsning, typ A. Eftersom det inte finns någon korsande gång- eller cykeltrafik är det 

heller inte nödvändigt att utföra korsningen med refuglösning i sekundärvägens 

anslutning.  

Korsningen bör regleras med väjningsplikt. 

 

Figur 7: Korsningstyp A  

Den föreslagna korsningspunktens siktförhållande har kontrollerats. Vid en 

referenshastighet 70 km/h på primärvägen är det önskvärt att vid en punkt 5 m från 

primärvägens kant finns sikt på avståndet 170 m från den sekundära vägens anslutning. 

Minsta godtagbara siktlängd är 130 m.  

Figur 8: Kontroll av sikt 
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Sikten mot öster är mycket god eftersom det är raklinje på primärvägen och 

önskemålet om 170 m sikt kan väl uppfyllas. Mot väster ligger dock primärvägen i 

radie, siktlängden är godtagbar men här kan endast minavståndet på 130 m uppfyllas.  

Nuvarande utformning av vägen har heldragen linje i västgående riktning på sträckan 

förbi föreslagen anslutning av den kommunala vägen. Vid befintliga anslutningar har 

avbrott gjorts i den heldragna linjen och denna modell bör gälla även för den nya 

anslutningen. 

En utformning som endast uppfyller lägst godtagbar nivå gällande sikt ska enligt VGU 

godkännas av Trafikverket i kommande detaljprojektering.  

 

Sammanfattande analys 
Trafikutredningens syfte är att ta fram ett material som ur ett trafikperspektiv kan 

utgöra underlag för beslut om lämpligheten av att genomföra detaljplanen för Ullvi 

ängar. 

Utförd analys visar att detaljplanen kommer att medföra en ökad trafikalstring i 

området. En del av denna trafikökning kommer att ledas ner mot den nya 

vägkorsningen vid väg 580. Förhållandet att väg 580 är mycket lågt belastad idag och 

att den tillkommande trafiken är måttligt stor medför att korsningen kan utformas 

enligt VGU som en mindre korsning typ A. Även med beaktande av den generella 

trafikökningen som sker i samhället, kommer denna korsningslösning att få lång 

kontinuitet. 

På en längre tidshorisont undersöker kommunen i sin översiktliga planering 
möjligheten med en framtida ombyggnad av infarten till hamnen, som skulle kunna 
innebära trafiköverflyttningar mot väg 580. Om detta skulle realiseras kan 
korsningsutformningen vid planområdet då behöva ses över. Beroende på storleken av 
dessa överflyttningar kan det då bli aktuellt med ett vänstersvängfält på väg 580. 
Behovet av tillkommande mark för eventuellt framtida alternativ korsningsutformning 
bedöms inte påverka föreslagit planområdet. 
 
Inför fortsatt process bedöms detaljplanen kunna reservera erforderlig mark som krävs 

för korsningen mot Trafikverkets vägområde. Med utgångspunkt från antagen 

detaljplan kan ett anslutningsärende genomföras för den nya lokalvägen från 

planområdet. Processen bör kunna ske utan stöd av fastställd vägplan eftersom inget 

eller endast marginellt utökat vägområde kommer att krävas. 

________________ 

2020-08-28 
 
Jan Englund Trafikplanerare VAP 


