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1 Bakgrund 
Ny brandstation är föreslagen längsmed Oljehamnsvägen och 2019 gjorde AFRY en 

trafikutredning som underlag till planeringen. I och med planer på en ökad godstrafik 

på Oljehamnsvägen till och från hamnen behöver tidigare utredning kompletteras 

genom att studera vilka konsekvenser ökad godstrafik skulle kunna medföra i form av 

kölängder i södergående färdriktning i samband med utryckning från brandstationen.  

Norr om brandstationen finns utöver korsning med Tubbarydsvägen även angöring till 

fastighet med handel samt en större cirkulationsplats.  

Utredningen av konsekvenserna av det ökade flödet av godstrafik redovisas kortfattat i 

detta PM, som är ett komplement till den tidigare utredningen från 2019.  

2 Nulägesbeskrivning  
Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen i södergående riktning är ca 7000 fordon per 

dygn (ÅDT). Maxtimmen ligger mellan klockan 07.00-08.00 på ca 340 fordon och en 

något lägre topp finns även på eftermiddagen mellan klockan 16.00–17.00 på ca 300 

fordon. Flöden har bedömts i tidigare utredningar för ett framtida scenario vid  

exploatering av området ”Västerport” och beräknas öka från ca 7000 till ca 12 000 

ÅDT. Även maxtimman påverkas och får ett högre flöde på morgonen och 

eftermiddagen. Detta ger under eftermiddagens en flödestopp mellan klockan 16.00-

17.00 på ca 8,7 fordon per minut. 

Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen har 8 % tunga fordon och den fördelningen 

bedöms inte påverkas av den framtida exploateringen. Den tunga trafiken uppskattas 

bestå av 90% 16-17 m långa fordon och 10% 25 m långa fordon vilket ger en 

genomsnittslängd på 17,8 m. 

Ca 60 meter norr om brandstationens utryckningssignalen ligger korsningen med 

Tubbarydsvägen, ca 90 meter norr om signalen på vägens västra sida ligger en 

angöring till handelsfastighet och ca 330 meter norr om brandstationens 

utryckningssignal ligger en cirkulationsplats där Oljehamnsvägen möter 

Vekerumsvägen.  

 

3 Förändrade flöden 
På Oljehamnsvägen beräknas en ökning av godstransporter till hamnen på upp till 55 

000 fordon per år om man väljer att leda om trafiken från nuvarande sträckning till 

Oljehamnsvägen. Av dessa fordon uppskattas ca 67% vara enkelriktade trafik och ca 

33% dubbelriktad vilket denna studie sedan bygger på.  

Underlaget för tillkommande flöde ger inga indikationer på att en tydlig maxtimme 

inträffar för det tillkommande flödet och då godsfärjetrafiken har avgångar kvällstid 

vid klockan 17.00 och 19.00 bedöms att det enkelriktade flödet sker under 

eftermiddagen och fördelas jämnt mellan klockan 12.00 – 17.00. Det dubbelriktade 

flödet som framför allt består av timmer- och flistransporter bedöms ske jämnt under 

hela dygnet. 
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Nytt flöde som beräknas belasta Oljehamnsvägen i södergående färdriktning är: 

 55 000 godsfordon per år vilket ger ett tillskott på 150 fordon per dygn som 

fördelas per timme mellan klockan 12.00-17.00. Detta ger ca 0,5 fordon per 

minut. 

 Tillkommande tung trafik består av 67% 17 m långa fordon och 33% 25 m 

långa fordon, vilket ger en genomsnittslängd på 19,6 m.  

3.1 Köbildning  

Köbildning söder ut vid utryckningssignalen beräknas utifrån framtida flödesscenario 

på 12 000 fordon samt tillskottet på 150 godsfordon.  

Under eftermiddagens trafiktätaste timme mellan klockan 16.00 -17.00 beräknas det 

framtida flödet fördelat på de olika fordonen och deras olika medellängder. Under 

uttryckning stoppas all trafik under två minuter vilket skapar en kölängd på två 

flödesminuter och det ger en kölängd på drygt 130 meter.  

 

4 Sammanfattning 
En ökning av tunga godstransporter förväntas ske på Oljehamnsvägen om transporter 

till hamnen leds om från nuvarande vägsträckning. Studien visar på konsekvensen för 

kölängden vid brandstationens utryckningssignal i södergående färdriktning där 

kömagasinet är mest begränsat. Studien har tittat på köbildning i södergående körfält 

under Oljehamnsvägens högsta flödestimme på eftermiddagen mellan klockan 16.00-

17.00 och det är under denna timme som belastningen bedöms vara som störst och 

kan komma att påverka tidigare bedömningar. Studien visar på ett framtida behov av 

kömagasin på drygt 130 meter under eftermiddagens maxtimme när planerad 

exploatering och ökad godstrafik realiserats. En köbildning på 130 meter innebär som 

tidigare utredning visat en blockering för svängande fordon ut från Tubbarydsvägen 

och även en blockering av nuvarande in- och utfart till handelsfastigheten uppstår vid 

denna kölängd. Köbildningen bedöms dock inte påverka trafik i cirkulationsplatsen.  


