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 Om Trafikanalys ny detaljplan för Vemdalens kyrkby 32:72 med flera. 

Trafikanalysen har gjorts med hjälp av Trafikverkets analysverktyg och kompletterats med 
beräkningar utifrån kommunens p-norm i enlighet med beskrivningen i Trafikverkets 
användarhandledning till analysverktyget.  

Tre scenarier har valts för att undersöka kur det slår i antalet trafikrörelser.  

1.  Bebyggelse med bara hall samt bostäder i norr och öst. 
2. Bebyggelse med hallar och blandat bostäder och kontor i Norr och öster 
3. Bebyggelse med högre nyttjandegrad med hallar i kombination med dagligvaruhandel/ 

kontor och bostäder/kontor i norr och öster. 

 

P-norm som använts för uträckningarna: 

- Bostäder 2,5 p platser per lägenhet och 1,8 resor per boende/dygn. 
- Kontor 20 p platser per 1000 kvm. 
- Dagligvaruhandel 40 p platser per 1000 kvm. 
- Besöksanläggning 0,4 p plats per besökare 

 

Nyttotrafik 

- Bostäder: 15 % nyttotrafik (inkl. besökstrafik) av total trafikmängd- 
- Övriga verksamheter. 5 % nyttotrafik av total trafikmängd 

Beräkning scenario 1. 

Bebyggelse med bara hall samt bostäder i norr och öst. 

 Bostäder: 
Antal lägenheter 30.  

Antal boende 30 *4= 120 

Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 120*1,8 *1,15= 248 

Hall: 
Uppskattning av antal besökare samtidigt: 160 personer 
Antal p-platser: 160*0,4= 64 
 Antagande : Platserna upptas till 80%, varje besök varar 2 timmar,  omsättning av p- plats 4ggr/ dygn  
 Fordonsrörelser per dag inklusive nyttotrafik: 64*2*0,8*4 *1,05= 430 
 
Antal totala fordonsrörelser scenario 1.  248+430=678 fordonsrörelser/ dygn 
 



 
Beräkning scenario 2. 
Bebyggelse med hallar och blandat bostäder och kontor i Norr och öster 
 
Bostäder 
Antal lägenheter:15 
Antal boende 15 *4= 60 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik: 60*1,8 *1,15= 124 

Kontor 
 BTA: 2800 
Antal p-platser 0,02*2800= 56 
Fordonsrörelser per dag: 56*2= 112 
Om var 10:e anställd gör en extra resa/dag: 56*0,1= 6 
antal fordonsrörelser inklusive nyttotrafik: 118*1,05= 124 
 
Hall: 
Uppskattning av antal besökare samtidigt: 160 personer 
Antal p-platser: 160*0,4= 64 
Antagande: Platserna upptas till 80%, varje besök varar 2 timmar, omsättning av p-plats 4ggr/ dygn  
Fordonsrörelser per dag inklusive nyttotrafik: 64*2*0,8*4 *1,05= 430 
Antal totala fordonsrörelser scenario 2.  124+124+430= 678 fordonsrörelser/ dygn 
 

Beräkning scenario 3. 

Bebyggelse med högre nyttjandegrad med hallar i kombination med dagligvaruhandel/ kontor och 
bostäder/kontor i norr och öster. 

Bostäder 
Antal lägenheter:15 
Antal boende 15 *4= 60 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik: 60*1,8 *1,15= 124 

Kontor 
 BTA: 2800 området norr och öster + 500kvm i hallbyggnad 
Antal p-platser 0,02*3300= 66 
Fordonsrörelser per dag: 66*2= 132 
Om var 10:e anställd gör en extra resa/dag: 66*0,1= 7 
antal fordonsrörelser inklusive nyttotrafik: 139*1,05= 146 
 
Hall 
Uppskattning av antal besökare samtidigt: 160 personer 
Antal p-platser: 160*0,4= 64 
Antagande: Platserna upptas till 80%, varje besök varar 2 timmar, omsättning av p-plats 4ggr/ dygn  
 Fordonsrörelser per dag inklusive nyttotrafik: 64*2*0,8*4 *1,05= 430 
 
Dagligvaruhandel: 
 BTA 1200 
Antal p-platser: 0,04*1200= 48 



 Antagande: Platserna upptas till 80%, varje besök varar 1 timmar, omsättning av p-plats 8ggr/ dygn  
 Fordonsrörelser per dag inklusive nyttotrafik: 48*2*0,8*8 *1,05= 645 
Antal totala fordonsrörelser scenario 3.  124+ 146+430+ 645 = 1345 fordonsrörelser/ dygn 
 
 
Befintlig detaljplan 
Byggnadsplan från 1981 
1. Endast bostäder inom område med BF och Bj  
Bostäder :ca 30 st  
Antal boende 30 *4= 120 

Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 120*1,8 *1,15= 248 

2.  Småindustri inom område med Bj och bostäder inom BF 

Bostäder: 8 
Antal boende: 8*4 = 32 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 32*1,8 *1,15= 66 

Små industri: BTA 1930 kvm 
P-platser 20 per 1000kvm:   39 
Fordonsrörelser per dag: 39*2= 78 
Om var 10:e anställd gör en extra resa/dag: 78*0,1*2= 16 
Totalt antal fordonsrörelser inklusive nyttotrafik: 94*1,05= 99 
 
Totalt: 99+66= 165 fordonsrörelser/dygn 
 
 Detaljplan från 1989 

1. Bara bostäder 
Bostäder 2000 BTA 20 lgh 
Antal boende: 20*4 = 80 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 80*1,8 *1,15= 166 

Totalt antal fordonsrörelser:166 

2. Hälften handel/Bostäder 
Bostäder 10 lgh 
Antal boende: 10*4 = 40 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 40*1,8 *1,15= 83 

Handel.: BTA 1000kvm 
P-norm 40 platser 
 Antagande: Platserna upptas till 80%, varje besök varar 1 timme, omsättning av p-plats 8ggr/ dygn  
 Fordonsrörelser per dag inklusive nyttotrafik: 40*2*0,8*8 *1,05= 538 
 
Totalt antal fordonsrörelser:83+538= 621 
 
 Hälften Kontor/bostäder 
Bostäder 10 lgh 
Antal boende: 10*4 = 40 
Antal fordonsrörelser /dygn inklusive nyttotrafik 40*1,8 *1,15= 83 



Kontor BTA 1000kvm 
Antal p-platser 20 
Fordonsrörelser per dag: 20*2= 40 
Om var 10:e anställd gör en extra resa/dag: 40*0,1= 4 
antal fordonsrörelser inklusive nyttotrafik: 44*1,05= 46 
 Totalt antal fordonsrörelser:129 
 
  
Jämförelser mellan befintliga detaljplaner och det nya förslaget.  
 
Jämförelse mellan de värsta scenarierna visar att det nya planförslaget genererar 1345 (enligt 
antagandena gjorda i beräkningen) fordonsrörelser/dygn och de befintliga planerna genererar 621 
fordonsrörelser vilket motsvarar en ökning 724 med fordonsrörelser. 
 
Om man beräknar ett medelvärde mellan de olika scenarierna visar detta att det nya planförslaget 
skulle generera 900 fordonsrörelser gentemot befintliga planers 305 fordonsrörelser vilket är en 
ökning med 595 fordons rörelser per dygn. 
 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


