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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Upplands-Bro kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Tång 2.5, vilken 
har förvärvats av ICA Fastigheter. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av 
logistikverksamhet omfattande ett höglager med anslutande trafik- och parkeringsytor. Marken är 
tidigare planlagd som golfbana och den nya markanvändningen förväntas generera stora mängder 
bil- och lastbilstrafik. 

 
Aktuellt planområde ligger inom ett större industri- och verksamhetsområde, Brunna, strax norr om 
E18 i Kungsängen. Flera andra utvecklingar sker parallellt i Brunna/Kungsängen. Hela området 
ansluter till E18 via Trafikplats Brunna. Trafiksituationen är redan idag ansträngd inom delar av 
verksamhetsområdet samt i anslutning till trafikplatsen och åtgärder för bättre framkomlighet och 
ökad kapacitet pågår. I samband med detaljplanearbetet för Tång 2:5 och inför samråd behövs därför 
en trafikutredning för att identifiera hur omfattande den ytterligare belastningen på trafiknätet blir. 

Figur 1. Översikt, fastigheten Tång 2:5 är lokaliserad strax norr om E18 i Kungsängen, Upplands-Bro.
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1.2 SYFTE OCH MÅL
Syftet med trafikutredningen är att, ur ett trafikperspektiv, säkerställa att detaljplanen för del av Tång 
2:5 är genomförbar i norra delen av Brunna industri- och verksamhetsområde. Målet med utredningen 
är att fastställa hur den nya verksamheten påverkar trafiksituationen i området samt vid behov föreslå 
lämpliga åtgärder. Vidare ska trafikutredningen utgöra del av beslutsunderlag i den fortsatta 
detaljplaneprocessen.

1.3 OMFATTNING
Trafikutredningen omfattar följande:

 Förutsättningar gällande kommunala planer och strategier samt angränsande utveckling.

 Förutsättningar för hållbart resande inom Brunna industri- och verksamhetsområde med 
ICA:s höglager, detaljplan del av Tång 2.5, som målpunkt. 

 Trafikanalys inkluderande dagens trafik samt trafik för prognosåret 2040. Hänsyn tas till 
trafikalstring från samtliga pågående och planerade detaljplaner som berör det lokala 
vägnätet inom Brunna industri- och verksamhetsområde samt till föreslagen 
logistikverksamhet för höglagret.

 Analys av tillgänglighet, kapacitet och trafiksäkerhet. Beskrivning av hur planerad utveckling 
påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet på befintlig infrastruktur.

 Eventuella brister och problem till följd av planerad utveckling.

 Förslag till lösningar för att säkerställa en god trafiksituation år 2040. 

 Effekter av föreslagna lösningar.
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1.4 AVGRÄNSNING
Trafikutredningen är geografiskt avgränsad till att omfatta vägnätet mellan planområdet för del av 
Tång 2:5 och Trafikplats Brunna, se Figur 2. De rödmarkerade vägarna visar de anslutningar som 
förväntas påverkas av den tillkommande trafiken från höglagret. Planområdet ansluts via 
Garpebodavägen dit vägen är utbyggd idag men med något mindre kapacitet. Den tillkommande 
trafiken förväntas fördelas på Effektvägen och Mätarvägen via Örnäsvägen med påverkan på 
korsningarna markerade med cirklar i figuren. Slutligen utreds korsningarna Granhammarsvägen/ 
avfartsramperna från E18. 

Figur 2. Planområde för del av Tång 2:5 och geografisk avgränsning för trafikutredningen. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 KOMMUNALA PLANER

2.1.1 Planförslaget del av Tång 2:5 
Planförslaget omfattar ett område på 33 hektar och syftar till att möjliggöra logistikverksamhet i norra 
delen av industri- och verksamhetsområdet Brunna. Planområdet del av Tång 2:5 föreslås angöras 
via trafikplats Brunna vid E18 vidare norrut på Granhammarsvägen som ansluter Effektvägen, 
Mätarvägen och slutligen Garpebodavägen, se Figur 3.

Plandirektivet för Örnäs 1:22 m.fl. omfattar fastigheten Örnäs 1:22 (ICA:s CFC-lager) samt den del av 
Tång 2:5 (ICA:s höglager) som är markerad i Figur 3. I plandirektivet (Upplands-Bro kommun, 2019) 
hänvisas till ÖP 2010   där planeringsinriktningen för arbetsplatser är att förtäta inom befintliga 
industriområden och skapa kompletterande ytor längs E18 i anslutning till bland annat trafikplats 
Brunna. I samband med utvecklingen av området har det beslutats att kommunen ska verka för en 
anslutningsväg mellan Trafikplats Kockbacka och Brunna industri- och verksamhetsområde 
(Upplands-Bro kommun, 2019), se Figur 4. Detta är en separat fråga och behandlas inte inom 
föreliggande trafikutredning för del av Tång 2:5. Enligt plandirektivet behöver dock den tillkommande 
trafikens påverkan på befintligt vägnät utredas och åtgärder för ökad kapacitet eventuellt 
genomföras.

Figur 3. Planområdet för del av Tång 2:5 ligger i nordvästra delen av Brunna industri- och verksamhetsområde.
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2.1.2 ICA:s verksamheter inom Brunna industri- och verksamhetsområde
Det planerade höglagret inom detaljplan del av Tång 2:5 utgörs av logistikverksamhet i form av ett 
höglager, upp till 30 meter högt. Till höglagret transporteras varor med tunga fordon för att lagras, 
omlastas och levereras ut till butiker med tunga fordon. 

Direkt sydväst om aktuellt planområde, inom Örnäs 1:22, har ICA en verksamhet i form av ett CFC-
lager. Lagret är under utbyggnad och inte i drift ännu. Denna verksamhet är lokaliserad inom 
detaljplan Örnäs 1:9 med flera. Till denna verksamhet anländer tunga fordon med varor för att lagras, 
omlastas och sedan transporteras ut till kunder i form av hemleverans med mindre fordon. Den trafik 
som alstras av CFC-lagret ingår i de flöden som redovisas under kapitel 3.2.2.

2.1.3 Angränsande utvecklingsområden
Industri- och verksamhetsområdet Brunna ligger norr om E18 och Trafikplats Brunna, se Figur 4. På 
västra sidan av väg 907, Granhammarsvägen, är industri- och verksamhetsområdet lokaliserat och 
öster om väg 907 ligger Brunna tätort. 

Figur 4. Angränsande detaljplaner och utvecklingsområden.

Trafikplats Brunna ligger cirka 5 kilometer sydöst om Trafikplats Kockbacka och 8 kilometer sydöst 
om Trafikplats Bro. Ytterligare 15–30 kilometer åt sydöst ligger Sollentuna, Solna och Stockholm. 
Områdena Brunna, Kungsängen och Bro har ett stort antal pågående och nyligen lagakraftvunna 
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detaljplaner, varav en del planer med tillhörande trafikutredningar har undersökts i föreliggande 
trafikutredning för del av Tång 2.5. I Figur 4 ses områden A-G som samtliga påverkar området Brunna. 
Ytterligare trafikutredningar har undersökts men har bedömts inaktuella på grund av geografi, 
tidsperspektiv eller alltför skilda förutsättningar. Trafiknätsanalys Kungsängen (Norconsult, 2018) har 
använts som underlag men är inte markerad på kartan. 

Nedan beskrivs de utvecklingsområden med tillhörande trafikutredningar som har undersökts varav 
en del utgör underlag i aktuell trafikutredning. Fokus ligger på att beskriva vilken information som har 
inhämtats och använts från respektive trafikutredning. 

2.2 TRAFIKUTREDNINGAR BRUNNA INDUSTRI- OCH 
VERKSAMHETSOMRÅDE
Området har byggts ut etappvis och det genomfördes inte något planprogram eller övergripande 
trafikanalys när industri- och verksamhetsområdet började exploateras. Detta har fått till följd att 
respektive exploatering inom området har föregåtts av en separat trafikutredning eller analys där 
förutsättningarna och indata har varierat. Däremot har ett övergripande grepp tagits i 
trafiknätsanalyser och utredningar genomförda 2018 och 2019, se punkt 1, 2, 4 och 6 i listan nedan. 

1. Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult (2018)
2. Trafikutredning Rankhus, Cowi (2018)
3. PM Trafik Brunna verksamhetsområde, WSP (2018)
4. Trafiknätsanalyser Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommun (2019)
5. Utredning- Utformningsalternativ Mätarvägen-Granhammarsvägen, Norconsult (2019)
6. Trafiknätsanalys Upplands-Bro, ÅF (2019)
7. Trafikutredning Viby 19:3, Tyréns (2020)

Nedan följer en sammanställning av dessa utredningar och hur antaganden som gjorts i dessa har 
hanterats i aktuell utredning. 

2.2.1 Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult (2018)
Upplands-Bro kommun planerar för ökad exploatering i Kungsängens tätort, 1 km öster om 
Granhammarsvägen på andra sidan bostadsområdet Brunna, se punkt F i Figur 4. För att analysera 
effekterna på vägnätet har detta studerats i en trafiknätsanalys med mesosimuleringsprogrammet 
Dynameq. I modellen har 2017 används som nuläge och 2040 som prognosår. Både befintliga och 
kringliggande bostäder och industri- och verksamhetsområden har arbetats in i modellen. Aktuellt 
planområde för ICA:s höglager ingår inte i trafiknätsanalysen. 

I Trafiknätsanalysen presenteras tre scenarion för år 2040, varav ett är ett jämförelsealternativ.  I 
föreliggande utredning används indata från utredningsalternativ 1 och 2: 

 Utredningsalternativ 1 – Trolig exploatering år 2040 (UA1)
 Utredningsalternativ 2 – Max exploatering år 2040 (UA2). Består av UA1 och ett antal 

ytterligare exploateringsområden. 

Upplands-Bro kommun (2020a) bedömer att framtida utveckling ligger närmast alternativ UA1. UA2 
står för en maxexploatering och är som helhet inte ett lika troligt framtidsscenario. Dock kan vissa 
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exploateringsprojekt inom UA2 bli aktuella. På lång sikt, fram till år 2040–50, kan området Örnäs 
söder om E18 och eventuellt nya vägkopplingar i områdena runt E18 vid Norrboda och Brunna bli 
aktuella. Det är UA1 som har legat till grund för Trafikutredningen för Viby 19:3 (Tyréns, 2020a). 

I trafiknätsanalysen presenteras även trafikflöden på vägnätet i form av årsvardagsdygnstrafik 
(ÅVDT). Sigma Civil använder dessa trafikflöden, med anpassningar till aktuella förutsättningar, för 
att analysera kapaciteten i korsningarna vid motet för UA1 2040 under eftermiddagens maxtimme, 
med och utan tillägg av ICA:s höglager del av Tång 2:5.

2.2.2 Trafikutredning Rankhus, Cowi (2018)
Rankhus är lokaliserat i område E i Figur 4 och innebär en omfattande exploatering. Utredningen 
syftar till att undersöka framtida trafikbelastning på E18 vid trafikplatserna Kungsängen och Brunna 
utifrån två olika scenarion för år 2040 (Cowi, 2018). I scenario 1 ingår de projekt som enligt kommunen 
har störst möjlighet att genomföras. I scenario 2 har ytterligare exploateringsområden som bedöms 
mindre genomförbara adderats. Exploateringsområden både från UA1 och UA2 (från Trafiknätsanalys 
Kungsängen) finns med i utredningen men en stor del av industri- och verksamhetsområdet Brunna 
saknas i rapporten. Alstringen som föreslås från den del av industri- och verksamhetsområdet som 
ingår visar dock på en större trafikmängd än vad som föreslås i Trafiknästanalys Kungsängen 
(Norconsult, 2018) trots att ytan som avses är mindre. 

Trafikalstringen uppskattas vara 31 000 fordon för scenario 1 och 40 000 fordon för scenario 2. I 
scenario 1 är detta är högre siffror än vad som anges för UA 1 i Trafiknätsanalys Kungsängen, där 
den totala alstringen uppskattas vara 17 000 för UA1. För UA2 förväntas en alstring på 43 266 fordon 
vilket alltså är högre än scenario 2 i Trafikutredning Rankhus. 

Kapacitetsbedömningen i utredningen visar en överbelastning av trafikplats Brunna i både scenario 
1 och scenario 2 med risk för växande köer ut på E18. I COWI:s utredning adderas även en allmän 
trafiktillväxt på vägnätet. Eftersom alstringen från exploateringsområden bedöms fånga denna 
allmänna trafikökning när ett övergripande grepp tas riskerar detta att leda till en dubbelräkning. Det 
bedöms endast vara aktuellt att addera en allmän trafikökning på E18. Inga trafiksiffror eller 
alstringstal från Trafikutredning Rankhus används i föreliggande trafikutredning. 

2.2.3 PM Trafik Brunna verksamhetsområde, WSP (2018)
Trafikutredning tillhörande ICA:s fastighet med CFC-lager, inom område B i Figur 4. I utredningen 
ingår en bedömning av trafiksituationen i området och om kapaciteten i gatunätet passar den 
planerade verksamheten eller om en annan fastighet bör övervägas. (WSP, 2018)

Trafikmängder från år 2012 presenteras i rapporten (räknade och beräknade värden). Fokus i 
utredningen ligger på Granhammarsvägen. Förlängningen av Mätarvägen var vid utredningstillfället 
inte genomförd utan hela verksamhetsområdet anslöts via Effektvägen. I utredningen bedömer WSP 
att dagens kapacitet i trafikplatsen kan anses som god trots att köer kan uppstå avfartsramperna från 
motet. Köbildning på Effektvägen mot Granhammarsvägen noterades under eftermiddagen strax efter 
klockan 16. 

En prognos för år 2020 görs där trafiksiffror för år 2020 hämtas från Trafikutredning 
Granhammarsvägen (Tyréns, 2014). WSP konstaterar att efterkommande trafikanalyser och rapporter 
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har visat på lägre trafikflöden än vad som presenteras i Tyréns rapport. Detta trots att prognosåret 
2020 används istället för år 2040. 

I Tyréns rapport genomfördes kapacitetsberäkningar och de högre flödena ger en marginal i 
bedömningen av kapaciteten i det framtida vägnätet.  Dimensionerande tid bedömdes vara en fredag 
eftermiddag eftersom både pendeltrafiken är hög och Norrboda handelsplats har stor 
kundtillströmning. 

2.2.4 Trafiknätsanalyser Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommun (2019)
Sammanfattning av Trafiknätsanalys Kungsängen samt Trafiknätsanalys Upplands-Bro. Inga 
specifika indata hämtas från denna rapport. 

2.2.5 Utredning - Utformningsalternativ Mätarvägen-Granhammarsvägen, Norconsult (2019)
Trafikutredningen syftar till att utreda utformningsalternativ för korsningen Mätarvägen/ 
Granhammarsvägen (Norconsult, 2019). Trafikbelastningen i befintlig trevägskorsning är hög redan 
idag och köer byggs upp söderut av vänstersvängande fordon som ska in på Mätarvägen. 

Alstringen som har hanterats i korsningarna uppgår till 13 500 fordon/dygn för området Norrboda-
Brunna. Avgränsningen för alstringsområdet framgår inte av rapporten. Det presenteras inga 
trafiksiffror eller belastningsgrader i de olika korsningsalternativen. 

Norconsult rekommenderar en cirkulationsplats i korsningen vilket beräknas ge minst negativa 
konsekvenser för framkomligheten. Cirkulationsplatsen kommer dock att flytta problemen från 
dagens situation med köer söderut på Granhammarsvägen till en köbildning norrut på 
Granhammarsvägen.

Ingen av de studerade korsningsutformningarna beräknas kunna hantera trafikmängderna vid ett fullt 
utbyggt scenario. Det kommer därmed krävas ytterligare åtgärder för att minimera riskerna för långa 
köbildningar och fördröjningar. Infrastrukturåtgärder som föreslås kunna undersökas är 

 Förlängning av Mätarvägen till den nya trafikplatsen längre västerut på E18 vid 
Kockbackavägen, eller

 En ny avfartsramp för norrgående trafik på E18 ca 1 km norr om trafikplats Brunna skulle 
minska vänstersvängarna från Granhammarsvägen. 

Sigma Civil inkluderar resonemanget i föreliggande utredning. 

2.2.6 Trafiknätsanalys Bro, ÅF (2019)
Utredningen utgörs av en översiktlig trafiknätsanalys för Bro tätort cirka 5 km nordväst om trafikplats 
Brunna (ÅF, 2019).  Syftet är att få ett bättre grepp om den förväntade trafiksituationen för prognosår 
2040. De scenarier som har undersökts är nuläget och framtida scenarier med maximal 
befolkningsökning och trolig befolkningsökning samt utredningsscenarier. 

Resultatet visar på att eftermiddagen generellt sett har högre trafikflöden men att inga problem med 
köbildning eller kapacitetsbrist uppstår i något av de framtida scenarierna. Exploateringsområdena 
som omfattas av utredningen ligger samtliga inom Bro. Varken trafikplats Brunna eller Brunna 
industri- och verksamhetsområde nämns i rapporten. Inga indata har hämtats från denna utredning.  
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2.2.7 Trafikutredning Viby 19:3, Tyréns (2020)
Trafikutredning till detaljplan för fastigheten Viby 19:3, se område D i Figur 4 , där syftet är att utreda 
om exploateringen med mer blandad bostadsbebyggelse kan leda till kapacitetsproblem i 
infrastrukturen (Tyréns, 2020a). Denna trafikutredning är färdigställd i nära angränsande tid och 
påverkar delvis samma vägnät som ICA:s höglager inom del av Tång 2:5. Tyréns har utgått från 
trafikprognos 2040 för UA1 men korrigerat alstringen från Viby 19:3 samt lagt på trafikalstring från 
Tång 2:5. Föreliggande utredning bygger vidare på denna uppdaterade prognos och korrigerar till att 
bättre passa de aktuella förutsättningarna. 

Kapacitetsanalysen av korsningen Granhammarsvägen/Effektvägen-Musikvägen visar på en stabil 
och fungerande trafiksituation trots tillkommande flöden i korsningen. 

Relevant för föreliggande utredning är att Tyréns föreslår kapacitetshöjande åtgärder i korsningen 
Energivägen/Effektvägen. Rekommenderad åtgärd är en cirkulationsplats vilket utgör den mest 
kapacitetsstarka och trafiksäkra lösningen. Ett alternativ skulle dock kunna vara signalreglering eller 
justerad väjningsplikt där Energivägen och Effektvägen syd får företräde till skillnad från Mätarvägen 
idag. Sigma Civil inkluderar resonemanget i föreliggande utredning. 

2.3 KOMMUNALA OCH STATLIGA STRATEGIER

2.3.1 Regionens vision
I den strategiska planen Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050  (Stockholms 
läns landsting, 2018) är området för den aktuella planen utpekat som befintligt område för 
godsterminal och anläggning. 
Planområdet har ett strategiskt läge 
utefter E18 och i RUFS anges att 
strategiskt belägna terminalområden är 
knutpunkter för godstransporter med 
omlastningsmöjlighet, lager och 
varuhantering. Den aktuella platsen har 
därmed god tillgänglighet, möjliggör 
samverkan mellan trafikslag, samt bidrar 
till ett mer miljöeffektivt och 
konkurrenskraftigt transportsystem. För 
att säkra regionens varuförsörjning på 
lång sikt behöver nya platser för 
terminaler och anläggningar värnas inom 
utpekade områden. Figur 5 redovisar 
schematiskt behovet av lägen för logistik 
och terminaler, nya anläggningar och 
större utbyggnader av befintliga 
anläggningar.

Figur 5. Utsnitt från plankartan för Stockholms läns framtida 
utveckling till år 2050. Bildkälla Stockholms läns landsting 
(2018).
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2.3.2 Kommunens översiktsplan
Enligt Översiktsplanen för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, (Upplands-Bro kommun, 2011) är området 
för den aktuella planen utpekat och markerat som befintlig golfbana och nytt verksamhetsområde i 
anslutning till tätortsbebyggelse. Översiktsplanen belyser hur viktigt det är med förtätning av nya och 
befintliga industriområden samt skapa 
kompletterande ytor längs E18. Detta för 
att locka näringslivet och offentliga 
verksamheter att etablera sig i 
kommunen. Enligt Översiktsplanen är 
utvecklingsmöjligheterna goda i aktuellt 
verksamhetsområde men det påtalas att 
området saknar struktur och att 
nuvarande etableringar i området är 
”vildvuxet”. I Översiktsplanen förordas 
därför en utvecklingsinriktning, som i 
likhet med utvecklingsprogrammet för 
Brunna, förespråkar en uppdelning av 
verksamheterna som innebär att likartade 
verksamheter koncentreras till samma 
delar av området. 

Området ligger inom totalförsvarets påverkansområde och angränsar Lejondals naturreservat. 
Utformning av bebyggelse i aktuellt område bör enligt Översiktsplanen därför ske med hänsyn till 
områdets exponerade läge. Tillkommande bebyggelse måste uppföras med försvarets riksintresse i 
åtanke. Enligt Översiktsplanen är viktiga frågor i den fortsatta planeringen att riskreducerande 
åtgärder säkerställs med hänsyn till närheten till E18, riskanläggningar i Brunna industriområde, 
sekundär transportled för farligt gods samt närheten till golfbanan. Tillgängligheten till Lejondals 
naturreservat måste säkras genom området. 

I området föreslås Mätarvägen förstärkas och förlängas och dessutom ska möjliga bil-/buss-, gång-
och cykelvägskopplingar söderut till Örnäs och Norrboda undersökas.

2.3.3 Kommunala visioner och strategier
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunen ska utvecklas. Visionen lyder Ett 
hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats (Upplands-Bro kommun, 2020b). Målet är att 
Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. För kommunen innebär det att blicka 
långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer. 

Enligt kommunen cykelstrategi (Upplands-Bro kommun, 2019) är målet att cykeltrafiken ska öka med 
två procent från år 2020 till år 2025. Syftet med strategin är att bidra till att byta trafikbeteende i 
kommunen och skapa nya resmönster.

Figur 6. Utsnitt från mark- och vattenanvändningskartan. 
Bildkälla: Upplands-Bro kommun (2011).
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3 TRAFIKANALYS

3.1 BEFINTLIG INFRASTRUKTUR

3.1.1 Väginfrastruktur
ICA:s planerade höglager är lokaliserat längst nordväst i Brunna industri- och verksamhetsområde 
och gränsar till Kungsängens golfbana och Lejondals naturreservat. Planområdet ligger strategiskt 
beläget strax norr om E18, väster om Granhammarsvägen, intill Trafikplats Brunna och nås idag via 
Granhammarsvägen. E18 är kommunens primära förbindelse med regionen och grannkommunerna 
och är en väg av riksintresse. Granhammarsvägen utgör en huvudgata och en genomfartsgata mellan 
Kungsängen och Brunna, som dels ansluter industri- och verksamhetsområdet via Effektvägen och 
Mätarvägen, dels ansluter bostadsområdet österut. 

Dagens angöring till planområdet sker från E18 via Trafikplats Brunna, genom Brunna industri- och 
verksamhetsområde via Granhammarsvägen, Effektvägen och Garpebodavägen.

Figur 7. Befintlig gång- och cykelinfrastruktur samt kollektivtrafik i anslutning till planområdet. 

I kommunens översiktsplan (Upplands-Bro kommun, 2011) föreslogs Mätarvägen förstärkas och 
förlängas. 2018 fick Mätarvägen en ny sträckning med en ny anslutning/infart från 
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Granhammarsvägen. Den snart två år gamla anslutningen bidrar till att göra Norrboda-Brunna 
verksamhetsområde mer lättillgängligt för transporter men även annan trafik. Den nya 
anslutningsvägen utgör en alternativ anslutningsväg till Effektvägen.

Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) har Mätarvägen en befintlig vägbredd på 7 meter 
med en intilliggande gång- och cykelväg som är 3 meter bred (Trafikverket, 2020). Den anslutande 
vägen Frekvensvägen har en befintlig vägbredd på 8 meter, också den med en intilliggande gång- och 
cykelväg som är 3 meter bred. Den del av Granhammarsvägen som ansluter mot Effektvägen är totalt 
14 meter bred. Uppgifter om Garpebodavägen, Effektvägen, Frekevensvägen och Energivägen saknas 
i vägdatabasen men har uppskattats utifrån ortofoto i Google Earth. Effektvägen uppskattas ha en 
vägbredd på cirka 7 meter och Garpebodavägen mellan 5 och 6,3 meter, varav vägen är smalast 
närmast planområdet, där det idag bedrivs golfverksamhet. Se Tabell 1 för samtliga vägbredder och 
antal körfält inom utredningsområdet. 

 Tabell 1. Vägbredder och antal körfält inom Brunna industri- och verksamhetsområde. 

Väg Vägbredd 
meter Antal körfält

Garpebodavägen 5–8 2
Mellan Energivägen-Garpebodavägen 7–13 2–4 

Effektvägen
Mellan Granhammarsvägen-Energivägen 14 4
Nordvästlig riktning 7 2

Mätarvägen
Sydöstlig riktning i norr 8 2

Frekvensvägen 8 2
Pettersbergsvägen under E18 6 2
Energivägen 10–18 2–4

Granhammarsvägen Mellan Mätarvägen och motets norra av- 
och påfart 14 4

Avstånden mellan korsningarna inom Brunna verksamhetsområde varierar till största delen mellan 
250 och 500 meter. På Mätarvägen mellan korsningarna med Pettersbergsvägen (under E18) och 
Granhammarsvägen är avståndet kortare, cirka 100 meter. Utfarterna från verksamheterna utmed 
Mätarvägen och Effektvägen är i huvudsak lokaliserade utmed Mätarvägen. På Granhammarsvägen 
är korsningarna med Effektvägen och Mätarvägen samt trafikmotets norra avfart tätt placerade med 
cirka 250 meter mellan respektive korsning/cirkulationsplats. Granhammarsvägen har totalt fyra 
körfält mellan Mätarvägen och trafikmotet, resterande vägar har två körfält. I och med den 
begränsade vägbredden på Pettersbergsvägen i den nya vägporten under E18 är det i dagsläget ej 
säkert att tunga fordon, förutom bussar, kommer tillåtas trafikera Pettersbergsvägen på denna 
sträcka.     

I anslutningen Effektvägen/Granhammarsvägen finns en cirkulationsplats. Samtliga övriga 
korsningar inom utredningsområdet utgörs av tre- eller fyrvägskorsningar. Kapacitetshöjande 
åtgärder genomförs i trafikmotets norra av- och påfart med en dropputformad cirkulationsplats. I 
trafikmotets södra av- och påfart håller en cirkulationsplats på att färdigställas. 

Gång- och cykelvägnätet inom industri- och verksamhetsområdet är väl utbyggt och det är endast på 
Effektvägen och Energivägen det saknas gång- och cykelväg, se Figur 7. I Trafikutredning för Viby 
19:3 (Tyréns, 2020a) föreslås inte heller några tillkommande gång- och cykelstråk. Däremot föreslås 
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en intern gatustruktur runt planområdet för Viby 19:3 där cyklar kan röra sig i blandtrafik och gående 
har tillgång till en trottoar. Behovet av en gång- och cykelväg utmed Effektvägen bedöms som lågt 
eftersom det finns mindre transportintensiva gator för oskyddade trafikanter att röra sig på, speciellt 
i och med exploateringen av Viby 19.3. Det är få verksamheter som har sina entréer mot Effektvägen. 
På Mätarvägen finns en gång- och cykelväg på vägens södra sida. 

Under Granhammarsvägen finns en planskild passage för oskyddade trafikanter i korsningen med 
Mätarvägen. Under Effektvägen, precis vid anslutningen till Granhammarsvägen finns också en 
planskild passage för oskyddade trafikanter. 

Det saknas busshållplatser i nordvästra delen av planområdet, se Figur 7. Från befintliga 
busshållplatser på Mätarvägen och Effektvägen är det cirka 1 km till planområdet del av Tång 2:5. 
För att främja resor med kollektivtrafik bör det vara max 400 meter till en busshållplats med god 
turtäthet. 

3.1.2 Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsningen är till övervägande del 40 km/h genom Norrboda-Brunna 
verksamhetsområde. På de större vägarna, Granhammarsvägen och södra delen av Effektvägen är 
hastighetsbegränsningen 60 km/h (se kartbild i Figur 8).

Figur 8. Hastighetsbegränsningar i anslutning till planområdet. Källa: Trafikverket, NVDB (2020).
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3.2 TRAFIKFLÖDEN

3.2.1 Förutsättningar trafikflöden nuläge
Trafikmängder för nuläget på de gator inom Brunna industri- och verksamhetsområde som är aktuella 
för denna trafikutredning kan ses i Figur 9. Eftersom inga kompletterande trafikmätningar kan göras 
på grund av den pågående covid-19 epidemin har uppgifter om trafikmängder hämtats från tidigare 
trafikutredningar för området. I Trafikutredning Viby 19:3 (Tyréns, 2020a) presenteras siffror för 
nuläge som i sin tur är baserade på underlag som levererats av Upplands-Bro kommun. På en del 
vägar har trafikmängder uppskattats från intilliggande mätningar. Dessa trafiksiffror avser 
trafikmängder 2019–2020 och ger en övergripande förståelse av trafikmängderna för nuläget. 
Nuläget avser dock trafikmängderna i ett delvis utbyggt verksamhetsområde där en del områden har 
exploaterats, framförallt de östra delarna, och en del områden fortfarande är under utveckling eller 
outnyttjade. 

Figur 9. Trafikmängder (ÅDT) för nuläge. Trafiksiffror hämtade från Tyréns rapport Trafikutredning Viby 19:3 
(2020a). 



Trafikutredning

Projektnummer 160183

Sigma Civil AB RAPPORT-104342

www.sigmacivil.se 15(38) Version 1.3

3.2.2 Förutsättningar trafikflöden prognos år 2040 (jämförelsenät)
Prognosen för jämförelsenätet år 2040 utgörs av ett fullt utbyggt industri- och verksamhetsområde 
så som det beskrivs i Trafiknätsanalys Kungsängen men med korrigeringar (se röda siffror i Tabell 2) 
utifrån de nya förutsättningar som gäller: 

 Korrigeringar av trafikalstring utmed Mätarvägen
 Korrigeringar av trafikalstring utifrån Trafikutredning Viby 19:3 (Tyréns, 2020a)

Tabell 2. Utredningsalternativ, UA1, enligt Trafiknätsanalys Kungsängen (Norconsult, 2018) med Viby 19:3 samt 
Viby VO logistik (2) (norr) korrigerad. Siffror i rött är korrigerade. 

Område Hustyp1 Antal 
bostäder

Yta
(m2)

Trafikalstring
(fordon/dygn)

FH 700 1 651Norrboda-Brunna handels- och 
verks.omr. Brunna Park VO 105 000 1 143
Norrboda-Brunna VO VO 85 000 9 42
Brunna, Viby 19:32 FH, VO 1000 2 500 4 200
Viby VO logistik (1) (söder) VO 170 000 270
Viby VO logistik (2) (norr)3 VO 690 000 3 000
Ringvägen FH 430 1 014

SM 250 843
Rankhus

FH 2450 5 780
SM 50 169

Tibbleängen, öster om Tibble torg
FH 200 472

Norrboda (Tibbleskogen) SM 90 303
SM 50 169

Korsängen (södra Gröna dalen)
FH 450 1 062

Svartviks strand FH 190 448

Totalt 5 860 
bostäder

1 052 500 
verksamhetsyta 21 466 fordon/dygn

För lokalisering av samtliga områden i UA 1, se Bilaga 1 - Underlag från Trafiknätsanalys Kungsängen 
(Norconsult, 2018)

Korrigering av trafikalstring utmed Mätarvägen
För de västra delarna av Brunna industri- och verksamhetsområde som idag inte är utbyggt görs en 
bedömd trafikalstring för respektive verksamhetsområde som är detaljplanelagda men ännu ej 
utbyggda. 

Samtliga verksamheter på båda sidor om Mätarvägen ansluts via Mätarvägen även om det skulle 
vara tekniskt möjligt att ansluta via Effektvägen istället (om detta tillåts i gällande detaljplaner har 
inte undersökts). Längst nordväst i verksamhetsområdet ansluts en del verksamheter både via 
Mätarvägen och Garpebodavägen. Förväntad trafikalstring utgår från antagandena i Trafiknätsanalys 
Kungsängen för de aktuella planområdena, se Bilaga 1. I trafiknätsanalysen gjordes ett för lågt 

1 FH - Flerfamiljshus, VO -Verksamhetsområde, SM - småhus. 
2 I UA1 var indata 500 flerfamiljshus som alstrade 1 180 fordon/dygn för Viby 19.3. 
3 I UA1 alstrade Viby VO logistik (2) (norr) 1087 fordon/dygn. 
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antagande när det gäller trafikalstringen från Viby VO logistik (2) därför har trafiken från detta område 
justerats med mer än det dubbla utifrån information om pågående byggnationer och dess 
trafikalstring. Hänsyn tas bland annat till CFC-lagret (ICA, 2020) samt PM Trafik Brunna 
verksamhetsområde (WSP, 2018) där det konstateras att alstringen i flera trafikutredningar för 
området har för låga bedömningar av den förväntade trafikbelastningen på vägnätet.  

Korrigering av trafikalstring utifrån Trafikutredning Viby 19:3
Den totala mängden trafik som förväntas alstras av Brunna industri- och verksamhetsområde baseras 
på Trafikutredning Viby 19:3 (Tyréns, 2020a) som i sin tur har baserat sin trafikprognos på 
Trafiknätsanalys Kungsängen (Norconsult, 2018). Till prognosen har Tyréns korrigerat alstringen för 
Viby 19:3 för att stämma överens med den nya detaljplanen tillhörande den trafikutredningen. 
Trafikprognosen för Viby 19:3 är färdigställd i nära angränsande tid och utgör ett underlag som 
stämmer väl överens med förutsättningarna som gäller för även detaljplan del av Tång 2:5.

Den totala trafikbelastningen på Mätarvägen för jämförelsealternativet år 2040 kan ses i Figur 10. 

Figur 10. Trafikbelastning på Mätarvägen. Baserat på trafikalstring från verksamheter utmed Mätarvägen samt 
trafikfördelning från Mätarvägen NO via korsningen Effektvägen/Energivägen. Trafikalstring från del av 
Tång 2:5 är inte presenterad i denna bild. 
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Trafikflöden år 2040 – jämförelsenät
Baserat på föregående beräkningar av trafikalstringen på Mätarvägen samt trafikflöden som 
presenteras i Viby 19:3 beräknas trafikmängderna för hela vägnätet inom Brunna industri- och 
verksamhetsområde, se Figur 14. 

Alstringen för Tång 2:5 som Trafikutredning Viby 19:3 har lagt på i sin prognos har tagits bort från 
jämförelsenätet för år 2040, resultatet ses som röda siffror i Figur 14. Detta motsvarar en minskning 
med 900 fordon/dygn (ÅDT) på Effektvägen och Granhammarsvägen söder om korsningen med 
Effektvägen. 

Figur 11. Trafikmängder (ÅDT) för prognos 2040. Trafiksiffror hämtade från Tyréns rapport Trafikutredning Viby 
19:3 (2020a) men kompletterade på Mätarvägen där underlag saknades samt exklusive alstringen från 
Tång 2:5. 
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3.2.3 Trafikalstring från aktuellt planområde (del av Tång 2:5)
Den förväntade trafikmängden från ICA:s planerade höglager med maxtrafik under en peak-dag 
uppgår till cirka 2 100 fordon per dygn, se Tabell 3. Peak-dag är den dag under veckan med högst 
trafik och inträffar vanligtvis på måndagar. De övriga dagarna utgör trafikmängderna cirka 85–90 
procent av peak-dagens trafik (ICA, 2020) motsvarande 1 900 fordon/dygn. På helgen uppgår trafiken 
till 30–40 procent av peak-dagen, motsvarande cirka 800 fordon/dygn.

Tabell 3. Uppskattad trafikmängd från höglagret under olika veckodagar (ICA, 2020). Siffrorna är avrundade till 
närmaste hundratal. 

Fordon/dygn
Fordon

Peak-dag (måndag) Vardag (tis-fre) Heldag (lör-sön)

Personbilar 500 400 200

Tung trafik 1 600 1 400 600

Totalt 2 100 fordon/dygn 1 900 fordon/dygn 800 fordon/dygn

Årsdygnstrafiken (ÅDT) beräknas vara 1 600 fordon/dygn och årsvardagsdygnstrafiken (ÅVDT) något 
högre med 1 900 fordon/dygn, se Tabell 4. Andelen tung trafik beräknas vara 76 procent både för 
ÅDT och ÅVDT. 

Tabell 4. Uppskattad årsdygnstrafik (ÅDT) och årsvardagsdygnstrafik (ÅVDT) för höglagret (ICA, 2020). Siffrorna 
är avrundade till närmaste hundratal.

Fordon ÅDT ÅVDT

Personbilar 400 500

Tung trafik 1 200 1 500

Totalt 1 600 fordon/dygn 1 900 fordon/dygn

Trafikbelastningen från höglagret varierar under dygnet, med övervägande störst belastning under 
den tidiga morgontimmen och mitt på dagen, se Figur 12. Således sammanfaller inte tidpunkten för 
maxtrafik från höglagret med den allmänna rusningstrafiken som vanligtvis brukar infalla runt klockan 
16. Trafikflödena i Figur 12 visar den förväntade trafiken år 2028 eftersom etableringen då har varit 
igång ett par år och ett jämviktsläge för trafikfördelningen antas ha uppnåtts. Samma mängd trafik 
kan förväntas belasta området år 2040. Tiderna på dygnet är ungefärliga och flödena kan variera med 
+/-1 timma. 

I Trafikutredning Viby 19:3 (Tyréns, 2020a) anges att höglagret alstrar 3 000 ÅDT, vilket är högre än 
den trafikmängd som redovisas i Tabell 4. Anledningen till de högre siffrorna är att trafiken från ICA 
CFC-lager är inkluderade. I denna trafikutredning ingår trafiken från CFC-lagret i den trafik som alstras 
från Viby VO logistik (2) (norr), se Tabell 2. 
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Figur 12. Trafikflöden för höglagret på del av Tång 2:5 under ett peakdygn (ICA, 2020). 

3.2.4 Trafikfördelning från aktuellt planområde (del av Tång 2:5)
Den alstrade trafiken från höglagret, del av Tång 2:5, ansluter Garpebodavägen och fördelas på 
vägnätet i huvudsak på Mätarvägen och Effektvägen, se Figur 14. Det råder stor osäkerhet hur 
trafiken fördelar sig då bedömningar i tidigare utredningar skiljer sig åt. Alstringen bedöms också 
kunna variera med +/- 30 procent beroende på vilka åtgärder som genomförs på de respektive 
vägarna och anslutande korsningspunkter. Med hänsyn till osäkerheterna antas i denna 
trafikutredning en fördelning på 50 procent vardera på Effektvägen respektive Mätarvägen.  

I Tabell 5 redovisas en jämförelse mellan antagande om trafikfördelning i en tidigare trafikutredning 
med antagandena i denna trafikutredning vad gäller trafiktillskott på Effektvägen respektive 
Mätarvägen som trafik från Höglagret medför. 

Det som talar för en övervägande del trafik på Mätarvägen är att korsningen Effektvägen/ 
Garpebodavägen har en utformning där höger- och vänstersväng kan upplevas som något snäv vilket 
kan vara begränsande för långa och tunga fordon, se Figur 13 och Figur 14. Fordonsförare kan då 
föredra att nyttja Mätarvägen och istället ansluta Garpebodavägen via Örnäsvägen där 
framkomligheten kan upplevas som bättre. 

Figur 13. Korsningen Effektvägen/Garpebodavägen. 

GarpebodavägenEffektvägen
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Figur 14. Trafikfördelning av alstrad trafik från höglagret.

Tabell 5. Jämförelse av trafikfördelning av alstrad trafik, ÅDT, från höglagret i Trafikutredning Viby 19:3 (Tyréns, 
2020a) och del av Tång 2:5 (denna handling). 

Viby 19:3 Trafikutredning Tång 2:5
Väg

Fördelning Trafikmängd Fördelning Trafikmängd
Effektvägen 30% 900 50% 800
Mätarvägen 70% 2 100 50% 800

Totalt 3 000 fordon/dygn 1 600 fordon/dygn
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3.2.5 Trafikflöden år 2040 fullt utbyggt
Prognosen för ett fullt utbyggt industri- och verksamhetsområde år 2040 utgörs av 
jämförelsealternativet men med alstring från ICA:s höglager del av Tång 2:5 adderad och fördelat på 
vägnätet. 

Figur 15. Trafikmängder (ÅDT) för prognos 2040 inklusive höglagret del av Tång 2:5. 
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3.3 KAPACITET PÅ STRÄCKA
Kapacitetsproblem uppstår främst i korsningar och det får då effekter på framkomligheten på 
vägnätet på sträcka. Det är först när trafiken stoppas upp i korsningar, på grund av korsande flöden, 
som större köbildning uppstår vid lägre hastigheter. Detta är förutsatt att inga andra hinder för 
framkomligheten såsom övergångsställen, stopp-hållplatser eller liknande förekommer. 

Vid ÅDT under 11 000 fordon/dygn är en tvåfältig sektion normalt tillräcklig. För trafikmängder mellan 
11–18 000 fordon/dygn (ÅDT) finns inga enkla dimensioneringsprinciper. För trafikmängder som 
överstiger 18 000 fordon/dygn (ÅDT) bör två körfält i respektive riktning övervägas. (Malmö stad, 
2006). 

Eftersom trafikmängderna på Effektvägen och Mätarvägen i prognosen för år 2040 ligger på mellan 
3000 och 7000 fordon/dygn bedöms inga ytterligare åtgärder behöva genomföras på sträcka på dessa 
vägar. 

På Granhammarsvägen, söder om korsningen med Effektvägen, uppgår trafiken till 19 500 – 21 100 
fordon/dygn (ÅDT) med Tång 2:5 och cirka -18 600 – 20 300 fordon/dygn (ÅDT) utan alstring från Tång 
2:5, se Figur 11 och Figur 15. Granhammarsvägen söder om korsningen med Effektvägen har redan 
en tvåfältig sektion i respektive riktning och ytterligare kapacitetsåtgärder på sträcka bedöms inte 
behöva genomföras. Däremot är korsningsavståndet på Granhammarsvägen tätt mellan anslutande 
vägarna Effektvägen, Mätarvägen och trafikmotets norra av- och påfart.  Det är endast 250 meter 
mellan respektive korsning vilket gör att framkomligheten på sträcka riskerar att påverkas av 
kapaciteten i korsningarna. Åtgärder kan behöva genomföras vid korsningar även för flöden som 
understiger 18 000 fordon/dygn men är starkt beroende av korsningens utformning och flöden i 
respektive riktning. För att undersöka detta görs kapacitetsanalyser i Capcal, se efterföljande kapitel.

3.3.1 Hastighet och vägbredd
Kapaciteten på en väg är även beroende av hastigheten och vägbredden. En lägre standard för 
vägbredd leder till att fordon behöver anpassa sin hastighet för att kunna passera vilket leder till en 
lägre kapacitet. 

Enligt Upplands-Bros tekniska handbok (2019) ska körbanor dimensioneras enligt VGU. För gator med 
en genomfartstrafik över 1 000 fordon/dygn, industrigator eller vägar med kollektivtrafik skall 
utrymmesklass A användas. Industrigator och gator med betydande genomfartstrafik och/eller 
kollektivtrafik skall dimensioneras för två mötande lastbilar. Garpebodavägen närmast planområdet 
har idag en vägbredd som varierar mellan cirka 5 och 6,3 meter. I princip räcker en körbanebredd på 
6,3 meter på sträcka för utrymmesklass A och en hastighet på 40 km/h. För att kunna hantera kurvor 
och in- och utfarter för tunga fordon bör en gata inom ett industri- och verksamhetsområde ha en 
bredd på minst 7 meter. Även Pettersbergsvägen under E18 har en vägbredd som understiger 
rekommendationen och kan behöva breddas för att säkerställa god framkomlighet. Övriga vägar inom 
Brunna industri- och verksamhetsområdet har en vägbredd på minst 7 meter och bedöms ha god 
kapacitet, se Kapitel 3.1.1.  

Med hänsyn till prognosticerade trafikflöden, befintliga korsningsutformningar samt gällande 
hastighetsbegränsningar bedöms inte avstånden mellan korsningarna i industriområdet påverka 
framkomligheten på sträckorna negativt.



Trafikutredning

Projektnummer 160183

Sigma Civil AB RAPPORT-104342

www.sigmacivil.se 23(38) Version 1.3

3.4 KAPACITET I KORSNING
Med de prognostiserade framtida flödena beräknade i Kapitel 3.2.5 görs kapacitetsberäkningar för 
korsningarna för år 2040, dels utan trafikalstringen från Tång 2:5 samt inklusive den alstrade trafiken 
från det nya verksamhetsområdet. 

3.4.1 Metod
Det branschvedertagna kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal används för att analysera 
kapaciteten korsningarna. Programmet beräknar belastning och framkomlighet efter 
korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar. Resultatet presenteras för varje körfält i form 
av en belastningsgrad. Belastningsgraden som genereras i Capcal är förhållandet mellan aktuellt 
flöde och kapacitet vid given fordonssammansättning och fördelning. 

I Trafikverkets Krav – VGU, Vägar och gators utformning (Trafikverket, 2020) anges riktvärden för att 
kunna förhålla sig till den belastningsgrad som erhålls från Capcal. För korsningar med väjningsplikt, 
korsningstyp A, B, C och F, gäller att belastningsgraden inte ska överstiga 0,6 under dimensionerande 
timme och 1,0 för maxtimtimme, se Tabell 6. För en cirkulationsplats är motsvarande värde för 
belastningsgraden under dimensionerande timme 0,8. 

Tabell 6. Riktvärden för belastningsgrad av olika korsningstyper (Trafikverket, 2020). 

Belastningsgrad

Med väjningsplikt
(typ A, B, C och F)

Cirkulationsplats
(typ D)

Dimensionerande timme, DH-Dim ≤ 0,6 ≤ 0,8
Maxtimtrafik, DH-Max ≤ 1,0 ≤ 1,0

Teoretiskt inträffar ett kapacitetssammanbrott vid en belastningsgrad på 1,0. Det innebär att köerna
växer oändligt och trafiken står still. Systemet tål inga ytterligare störningar eller tillkommande trafik.
Under dimensionerande timme förväntas personbilstrafik dominera trafikflödet. 

Eftersom det inte genomförts några manuella räkningar av svängflödena i de olika korsningarna 
baseras kapacitetsberäkningarna på schablonvärden från Trafikverket (Trafikverket, 2016) där 
trafikflödet under dimensionerande timme4 anges ligga mellan 10–12 procent av ÅDT. 

Andelen tung trafik på Granhammarsvägen har bedömts till cirka 12 procent och på lokalgatorna i 
industriområdet cirka 25 procent.  

Kapacitetsberäkningarna redovisas för respektive korsning. Trafikflöden för dimensionerande timme 
redovisas under respektive korsning i kapitel 3.4.3 - 3.4.7. En sammanställning av de beräknade 
belastningsgraderna redovisas i kapitel 3.4.8.

I och med att det saknas aktuella trafikmätningar på vissa länkar råder det en viss osäkerhet hur 
trafiken i realiteten fördelar sig i det aktuella vägnätet. Detta påverkar också resultatet av 
kapacitetsberäkningarna. 

4 Den 200:e mest belastade timmen under året. 
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3.4.2 Diskussion maxtimme och påverkan från Tång 2:5
Alstringen för Tång 2:5 beräknas stå för cirka 4 procent av trafikbelastningen på Granhammarsvägen 
år 2040 utifrån ÅDT siffror i Kapitel 3.2. Baserat på trafikutredningarna som presenterats i Kapitel 
2.2 kan en högre trafikmängd än så bli aktuellt för prognosåret på grund av den omfattande 
exploateringen som pågår och planeras inom Brunna, Bro och Kungsängen med omnejd. Detta skulle 
i så fall leda till att trafikalstringens relativa påverkan från Tång 2:5 på Granhammarsvägen blir än 
mindre. 

I de tidigare trafiknätsanalyserna och trafikutredningarna identifieras eftermiddagen (Norconsult, 
2018) och särskilt fredagens eftermiddag som maxtimme, cirka klockan 16:00-17:00, på 
Granhammarsvägen (WSP, 2018) (Tyréns, 2014). ICA:s planerade höglager inom del av Tång 2:5 
förväntas ha högst trafikbelastning en måndag morgon, mellan klockan 04:00 och 07:00, se Figur 12. 
Under dessa tre timmar förväntas en trafikmängd på 240 fordon/timme, se Tabell 7. På fredag 
eftermiddag förväntas istället ICA:s belastning på vägnätet bli betydligt lägre med en trafikmängd på 
cirka 50 fordon/timme. 

Tabell 7. ICA:s förväntade mest belastade timmar utifrån förväntade trafikrörelser (ICA, 2020), trafikbelastning 
per timme. 

Måndag 
fordon/timme

Tisdag-fredag
fordon/timme

Maxtimme morgon
04:00-07:00 240 210

Maxtimme eftermiddag
15:00-18.00 60 50

Detta innebär att höglagrets relativa belastning på vägnätet under identifierad maxtimme på 
Granhammarsvägen blir mycket begränsad. Under den dimensionerande timmen bedöms trafiken på 
Granhammarsvägen uppgå till 2 400 fordon/timme under uppgår höglagrets belastning på fredagens 
eftermiddag till endast till 2 procent av denna. 

3.4.3 Korsning Effektvägen/Energivägen
Korsningen är utformad som en fyrvägskorsning med väjningsplikt för trafik från Energivägen och 
Mätarvägen. I trafikutredningen för Viby 19:3 visade kapacitetsberäkningen att korsningen kommer 
att bli överbelastad och därför föreslås i utredningen att korsningen byggs om till en cirkulationsplats.
Med hänsyn till detta förutsätts i kapacitetsberäkningen att korsningen är ombyggd till en 
cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje vägben. 

Den beräknade belastningsgraden i korsningen beräknas inte överstiga 0,8, oavsett den trafikalstring 
som Tång 2:5 medför, se Figur 21. 
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Figur 16. Trafikflöde dimensionerande timme år 2040. Den vänstra bilden redovisar flöden exklusive Tång 2:5. 
Den högra bilden redovisar flöden med Tång 2:5 utbyggt där röda siffror anger förändrade flöden. 

3.4.4 Korsning Granhammarsvägen/Effektvägen
Korsningen är utformad som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält från öster och norr samt 
två inkommande körfält från väster och söder.

För den södergående trafiken på Granhammarsvägen beräknas belastningsgraden år 2040 vara 1,0, 
exklusive trafik från Tång 2:5. I övriga anslutningar ligger belastningsgraden under 0,8, se Figur 21.

Figur 17. Trafikflöde dimensionerande timme år 2040. Den vänstra bilden redovisar flöden exklusive Tång 2:5. 
Den högra bilden redovisar flöden med Tång 2:5 utbyggt där röda siffror anger förändrade flöden. 
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3.4.5 Korsning Granhammarsvägen/Mätarvägen
Korsningen är utformad som en trevägskorsning med två inkommande körfält på Granhammarsvägen 
både i norrgående och i södergående riktning. I norrgående riktning på Granhammarsvägen finns ett 
vänstersvängskörfält för trafik som ska in på Mätarvägen. Mätarvägen har ett inkommande körfält i 
korsningen och trafiken har väjningsplikt mot Granhammarsvägen.

För trafiken från Mätarvägen överstiger den beräknade belastningsgraden 1 och för trafik på 
Granhammarsvägen som ska svänga vänster in på Mätarvägen är belastningsgraden över 0,6, se 
Figur 21.

Figur 18. Trafikflöde dimensionerande timme år 2040. Den vänstra bilden redovisar flöden exklusive Tång 2:5. 
Den högra bilden redovisar flöden med Tång 2:5 utbyggt där röda siffror anger förändrade flöden. 

3.4.6 Korsning Granhammarsvägen/Ramper E18
Korsningen är idag utformad som en trevägskorsning med väjningsplikt. Upplands kommun har 
påbörjat en ombyggnad av korsningen till en cirkulationsplats med två inkommande körfält från 
Granhammarsvägen.  För trafiken från E18 med riktning norrut på Granhammarsvägen föreslås ett 
eget körfält som ligger utanför cirkulationsplatsen. Kapacitetsberäkningarna har utgått från denna 
föreslagna utformning.

Den beräknade belastningsgraden i korsningen beräknas inte överstiga 0,8, oavsett den trafikalstring 
som Tång 2:5 medför, se Figur 21. 
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Figur 19. Trafikflöde dimensionerande timme år 2040. Den vänstra bilden redovisar flöden exklusive Tång 2:5. 
Den högra bilden redovisar flöden med Tång 2:5 utbyggt där röda siffror anger förändrade flöden. 

3.4.7 Korsning Granhammarsvägen/Avfart E18 Söder
Korsningen är idag utformad som en trevägskorsning med väjningsplikt. Upplands kommun har 
påbörjat en ombyggnad av korsningen till en cirkulationsplats med två inkommande körfält från 
Granhammarsvägen.  För trafiken från E18 med riktning norrut på Granhammarsvägen föreslås ett 
eget körfält som ligger utanför cirkulationsplatsen. Kapacitetsberäkningarna har utgått från denna 
föreslagna utformning.

Den beräknade belastningsgraden i korsningen beräknas inte överstiga 0,8, oavsett den trafikalstring 
som Tång 2:5 medför, se Figur 21.  

Figur 20. Trafikflöde dimensionerande timme år 2040. Den vänstra bilden redovisar flöden exklusive Tång 2:5. 
Den högra bilden redovisar flöden med Tång 2:5 utbyggt där röda siffror anger förändrade flöden. 
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3.4.8 Sammanställning kapacitet i korsningar
I nedanstående bild redovisas en sammanställning av de beräknade belastningsgraderna. De 
korsningar som överstiger riktvärdet har markerats med en röd cirkel runt siffran för 
belastningsgraden.

Korsningar som markerats med svart cirkel i Figur 21 har inte beräknats i Capcal då prognostiserat 
trafikflöde i korsningarna inte bedöms medföra att belastningsgraden kommer att överstiga riktvärdet 
i respektive korsning.

Riktvärdet för belastningsgrad för respektive korsningsutformning beräknas överstigas i korsningarna 
Effektvägen/Granhammarsvägen samt Mätarvägen/Granhammarsvägen. I korsningen 
Effektvägen/Granhammarsvägen kommer det uppstå köer i södergående riktning på 
Granhammarsvägen. I korsningen Mätarvägen/Granhammarsvägen är det trafiken från Mätarvägen 
som kommer få svårt att ta sig ut på Granhammarsvägen och det kommer uppstå långa köer. 

   

Figur 21. Korsningar som undersökts i programmet Capcal är markerade i rött. Korsningar där enbart en 
bedömning av kapaciteten görs är markerade i svart.  
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3.5 TRAFIKSÄKERHET
I Upplands-Bros kommun har tekniska nämnden det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten och 
tillgängligheten på det kommunala vägnätet. Samtliga berörda vägar inom Brunna industri- och 
verksamhetsområde i denna utredning är kommunala, vilket innebär att det är kommunen som 
ansvarar för åtgärder som skapar en tryggare trafikmiljö på dessa vägar. Exempel på åtgärder som 
kommunen kan arbeta med är att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, anlägga nya gång- och 
cykelvägar eller anpassa en gatas utformning för att minska hastigheten.

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet i kommunen är bland annat inriktat på att gå över från 
hastighetsbegränsningarna 30, 50 och 70 km/h till de beslutade internationellt anpassade 30, 40 och 
60 km/h (Upplands-Bro kommun, 2020). På den del av Garpebodavägen, som närmast ansluter 
planområdet är hastigheten idag 50 km/h respektive 70 km/h. 

Under de senaste 10 åren (2010-01-01—2020-02-01) har det på det vägnät som berör aktuell 
trafikutredning rapporterats in totalt 41 olyckor med personskador till Strada5. Den övervägande 
vanligaste skadegraden av olyckor har varit lindriga olyckor med 38 stycken. En allvarlig olycka finns 
registrerad, ingen dödsolycka har inträffat. Ytterligare sex olyckor finns registrerade på det aktuella 
vägnätet, men dessa är klassade som ej personskadeolyckor eller har osäker eller okänd 
svårighetsgrad och har därför inte tagits med i analysen. 

Olyckor där oskyddade trafikanter och motorfordon varit inblandade, har inträffat vid Trafikplats 
Brunna vid den södergående påfarten, på Granhammarsvägen strax norr om Trafikplats Brunna samt 
i cirkulationsplatsen i höjd med Symmetrivägen. Olyckor med oskyddade trafikanter utan inblandade 
motorfordon, har till största delen berott på halt eller dåligt väglag. Tung trafik har varit inblandad i 
åtta olyckor, samtliga med lindrig skadekonsekvens.

I Tabell 8 och Figur 22 redovisas en sammanställning av olyckor med personskador som inträffat på 
det vägnät som berör trafikutredningen.

Tabell 8. Sammanställning av antal olyckor efter olyckstyp och svårighetsgrad (skadegrad)

Olyckstyp Antal Skadegrad

Döds-
olyckor

Allvarliga 
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga 
olyckor

(ISS 4-8)

Lindriga 
olyckor

(ISS 1-3)
S (singel-motorfordon) 6 0 0 0 6
U (upphinnande-motorfordon) 13 0 1 0 12
A (avsvängande motorfordon) 3 0 0 0 3
K (korsande-motorfordon) 15 0 0 0 15
C (cykel/moped-motorfordon) 1 0 0 0 1
F (fotgängare-motorfordon) 1 0 0 1 0
G2 (moped singel) 1 0 0 1 0
G7 (moped-moped) 1 0 0 0 1
Totalt antal olyckor 41 0 1 2 38

5 Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett nationellt informationssystem för olyckor inom 
transportsystemet dit polis och akutsjukhus rapporterar in olyckor. 
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Figur 22. Sammanställning av olyckor med personskador under tioårsperioden 2010–2020.
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3.5.1 Olycksdrabbade korsningspunkter
De korsningar som är mest olycksdrabbade är korsningarna på Granhammarsvägen i anslutning till 
ramperna från/till E18, vid Trafikplats Brunna och i cirkulationsplatsen i höjd med Effektvägen. I dessa 
korsningar har flest olyckor med korsande motorfordon inträffat (K) tätt följt av olyckor av 
upphinnande typ (U). 

I avfarten från E18 norrifrån i höjd med Granhammarsvägen har tre korsningsolyckor och en 
upphinnandeolycka inträffat. Händelseförloppen har till stor del koppling till väjningsplikten på 
Granhammarsvägen. I samma ramp i påfarten mot E18 söderut har ytterligare 5 olyckor inträffat, 
samtliga av lindrig art. Händelseförloppen varierar mellan påkörning bakifrån och påkörningar i sidan 
i samband med vänstersväng ut mot påfarten. I avfarten från E18 söderifrån i riktning mot 
Granhammarsvägen har det till övervägande del inträffat upphinnandeolyckor, totalt 8 olyckor varav 
en med allvarlig skadekonsekvens. Det vanligaste händelseförloppet i dessa olyckor är fordon som 
kört in i framförvarande bil som stått stilla eller har bromsat in vid väjningsplikten. I 
cirkulationsplatsen Effektvägen-Granhammarsvägen har det inträffat totalt 8 olyckor, samtliga med 
lindrig skadekonsekvens. Flera av olyckorna har koppling till hög hastighet i rondellen.
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4 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

Aktuell trafikutredning har inte funnit några nya eller annorlunda resultat, slutsatser eller tänkbara 
åtgärder än vad flertalet tidigare utredningar sammantaget redan har visat. Möjligen presenteras och 
paketeras informationen här på ett mer direkt och transparent sätt. Resultatet att flera av 
korsningarna blir mer eller mindre överbelastade år 2040, redan innan del av Tång 2:5 är utbyggt med 
ICA:s höglager, var väntat. Det finns dock ingenting som tyder på att det är ICAs trafik som medför 
att systemet blir överbelastat. Höglagrets verksamhet passar väl in i området eftersom dess högtrafik 
inte sammanfaller med maxtimmen i området i övrigt och således ger relativt begränsad belastning 
på korsningarna under maxtrafik.

En av de svåraste aspekterna att hantera i rapporten har varit att balansera mellan en trafikutredning 
i detaljplan och en trafikutredning för verksamhetsområdet i allmänhet. Trafikproblemen i Brunna är 
av en allmän karaktär och det är inte optimalt att hantera dessa inom ramen för en trafikutredning i 
en specifik detaljplan. Sigma Civil ser ett stort behov av ett helhetsgrepp inom verksamhetsområdet. 
Området är av en mycket trafik- och transportintensiv karaktär och att försöka bygga bort alla problem 
som uppkommer efter hand som området utvecklas är inte att rekommendera. Kommunen behöver 
landa i en allmän proaktiv strategi för hur samhällsutvecklingen ska kunna fortgå i en hög takt utan 
att trafiken skenar. Ett helhetsgrepp utifrån hållbar utveckling, hållbara resor och transporter, mobility 
management etc. känns mycket angeläget. En förutsättningslös utredning som samlar upp alla 
förutsättningar, intressenter, lämpliga åtgärder såväl fysiska som mjuka, skulle behöva utgöra 
utgångspunkten för samtliga pågående och kommande planer i området. En åtgärdsvalsstudie enligt 
Trafikverkets metodik, med E18 inkluderad, skulle utgöra en bra grund för den fortsatta utvecklingen 
av området.  

Det bör finnas goda möjligheter för hållbara persontransporter till och från området tack vare att 
gång- och cykelinfrastruktur samt kollektivtrafikförbindelser är under utveckling. För att få en hög 
andel hållbara resor krävs en utökad kollektivtrafik och ett samlat grepp för att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. För att de verksamma inom området ska kunna göra hållbara val måste det tidigt i 
planeringen skapas förutsättningar som gör hållbart resande möjligt. Det kan till exempel handla om 
att ytterligare utveckla och säkerställa gång- och cykelinfrastrukturen med tillgängliga, trygga, 
trafiksäkra och gena kopplingar till närliggande områden och målpunkter och framkomlighetsåtgärder 
för oskyddade trafikanter. I och med de många pågående planerna för både bostäder och 
verksamheter inom Brunna, Kungsängen och Bro ökar möjligheten för lokal arbetskraft där 
potentialen för hållbart resande är särskilt stor.
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5 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER SAMT EFFEKTER

5.1 OMBYGGNADSÅTGÄRDER
De detaljplaner i området som redan är antagna men ej utbyggda kommer sammantaget medföra att 
korsningar blir överbelastade och att åtgärder behöver vidtas, det vill säga redan före ett eventuellt 
höglager är utbyggt.  Med föreslagna trimnings- och ombyggnadsåtgärder enligt nedan samt Figur 
23 kommer dock såväl denna trafik samt trafiken från Tång 2:5 att rymmas kapacitetsmässigt för 
prognosåret 2040, med viss reservation6). 
1. Garpebodavägen: På den norra delen av Garpebodavägen föreslås att vägen breddas till 7 meter 

för att möjliggöra möte mellan tunga fordon.  
2. Korsning Effektvägen/Energivägen: Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till 

cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje ben. 
Belastningsgraden beräknas till 0,6 efter att föreslagen åtgärd genomförts. Motsvarande 
siffra då trafiken från Tång 2:5 tillkommit är 0,7. 

3. Korsning Granhammarsvägen/Effektvägen: Befintlig cirkulationsplats föreslås byggas om 
genom att kompletteras med ett ytterligare inkommande körfält i södergående riktning på 
Granhammarsvägen. 
Belastningsgraden beräknas till 0,7 efter att föreslagen åtgärd genomförts. Motsvarande siffra 
då trafiken från Tång 2:5 tillkommit är 0,8.

4. Korsning Granhammarsvägen/Mätarvägen: Korsningen Mätarvägen/Granhammarsvägen 
föreslås byggas om till en cirkulationsplats med två inkommande körfält i varje ben. Vidare 
föreslås en planskild gång- och cykelpassage under Mätarvägen. Åtgärden skulle skapa ett 
mer sammanhängde stråk för oskyddade trafikanter eftersom det redan finns en planskild 
passage under Effektvägen samt att det övergripande gång- och cykelstråket är lokaliserat på 
den västra sidan om Granhammarsvägen. 
Belastningsgraden beräknas till >1 efter att föreslagen åtgärd genomförts. Med anledning av 
kapacitetsproblemen föreslås en fördjupad trafikutredning6).
_______________________________________

6) Med full utbyggnad enligt trafiknätsanalys Kungsängen kommer korsningen Granhammarsvägen/ 
Mätarvägen att bli överbelastad enligt trafikanalysen i kapitel 3 (belastningsgrad >1) med köer på Mätarvägen 
som följd. Att addera ytterligare trafik från Tång 2:5 skulle öka på köerna ytterligare. Belastningsgraden i en 
cirkulation bör inte vara över 0,8. Det är dock inte så enkelt som att bara påstå att det är olämpligt att släppa 
på med trafiken från höglagret. Dels på grund av att kapacitetstaket i korsningen nås redan före Tång 2:5, dels 
för att trafikanalysen inte är tillräckligt tillförlitlig på grund av osäkra indata.   
Korsningarna på Granhammarsvägen med Mätarvägen respektive Effektvägen ligger relativt tätt med cirka 
250 meters avstånd och belastningen i korsningarna är delvis beroende av varandra. Mätarvägen och 
Effektvägen utgör i viss mån alternativa vägar och en stor del av trafiken kan potentiellt välja den ena eller 
den andra vägen. Inom ramen för denna trafikutredning har inte någon trafikmätning kunnat göras varför 
osäkerheten gällande indata är stor, inte minst gällande svängflöden i korsningar. Indata med större 
tillförlitlighet och kunskap om svängfördelningar skulle kunna ge ett annorlunda resultat. Med en annorlunda 
fördelning mellan korsningarna samt svängflöden i korsningarna skulle resultatet exempelvis kunna bli att 
Effektvägen blir överbelastad medan Mätarvägen klarar sig. Med anledning av osäkerheterna 
rekommenderas en fördjupad trafikutredning där de båda korsningarna studeras mer i detalj. Man skulle 
också kunna studera vilken som är den optimala trafikfördelningen mellan korsningarna för att eventuellt 
försöka styra trafiken i den riktningen.
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Figur 23. Förslag på ombyggnadsåtgärder.
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5.2 ÖVRIGA ÅTGÄRDER
Verksamhetsområdets utveckling bör få en tydligare koppling till visionen Ett hållbart Upplands-Bro 
och Agenda 2030. En omställning till hållbara resor och transporter är den enda vägen framåt, då det 
inte är vare sig möjligt eller lämpligt att försöka bygga obegränsad framkomlighet eller att bygga bort 
alla kapacitetsproblem. Nedanstående åtgärder är av en mer allmän karaktär och kräver fortsatt 
utredning för att kunna preciseras. Då hållbara resor i sig inte har varit ett uttalat projektmål eller 
utgångspunkten i denna utredning, så är inte listan komplett. Det finns troligtvis fler ”mjuka” åtgärder 
som skulle vara lämpliga som ett led i att ställa om till hållbara resor och transporter.

5. Hastighetsöversyn: Skyltad hastighet på vägarna inom verksamhetsområdet bör ses över för att 
främja trafiksäkerheten och framkomligheten. 

6. Fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet: Eftersom exploateringen inom Brunna, 
Kungsängen och Bro är omfattande bör det ökande resebehovet fångas upp av fler hållbara 
resor där gång och cykel utgör en viktig del.

7. Fortsatt utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken: Eftersom exploateringen inom Brunna, 
Kungsängen och Bro är omfattande bör det ökande resebehovet fångas upp av en förbättring 
och utökning av kollektivtrafiken, inte minst till de norra delarna av Brunna verksamhetsområde. 
Ica har som önskemål att busstrafiken utökas till att trafikera CFC-lagret samt det nya höglagret.

8. Mobility management: För nya och befintliga verksamheter i området bör arbete med mobility 
management (MM) uppmuntras, vilket innebär att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Bäst resultat uppnås om 
mer hållbara färdmedelsalternativ presenteras tidigt i exploateringsprocessen och om det finns 
en färdig struktur redan från start. 
Påverkansåtgärder får störst genomslag om de genomförs samtidigt som tillgången och 
tillgängligheten till hållbara färdslag förbättras. Till exempel invigning av en ny busslinje eller 
färdigställande av gång- och cykelväg. 
Typexempel på MM-åtgärder kan vara gratis kollektivtrafikkort för anställda, cykelservice för 
anställda, samåkningstjänster via appar, genomförande av kampanjen cykelvänlig arbetsplats och 
så vidare.

9. Åtgärdsvalsstudie: Kommunen bör ta ett helhetsgrepp gällande trafiksituationen i Brunna 
verksamhetsområde, där en eventuell framtida ny anslutning till E18 inkluderas. Förslagsvis 
initieras en åtgärdsvalsstudie enligt Trafikverkets metodik, med fokus på samarbete och samsyn 
mellan olika myndigheter och intressenter. Att få flera olika parter att känna delaktighet och 
förståelse samt bidra i diskussioner kring såväl problem som lösningar, kan vara avgörande för 
att komma långt i arbetet med att minska trafiken och ställa om till hållbara transporter.  

10. Ny koppling E18: En eventuell framtida ny koppling mellan Brunna och E18 bör utredas, inte 
minst för att avlasta Granhammarsvägen.
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6 FORTSATT ARBETE
Denna trafikutredning bekräftar att trafiksituationen i Brunna är ohållbar och att kapacitetsproblem 
kommer att uppstå redan innan aktuell detaljplan realiseras. Ett antal åtgärder behövs således på 
såväl kort som lång sikt. De åtgärder som föreslås är av olika karaktär och kompletterar varandra. En 
mix av olika typer av åtgärder är generellt bra, exempelvis ombyggnadsåtgärder i kombination med 
åtgärder för ökad andel hållbara resor.   I Tabell 9 sammanfattas de föreslagna åtgärderna. 

Tabell 9. Föreslagna åtgärder.
NR Åtgärdsförslag Kategori av åtgärd
1 Garpebodavägen; vägbreddning Trimning
2 Korsningen Effektvägen/Energivägen; ombyggnad till 

cirkulationsplats
Ombyggnad

3 Korsningen Granhammarsvägen/Effektvägen; Ombyggnad 
av cirkulationsplats 

Ombyggnad

4 Korsningen Granhammarsvägen/Mätarvägen; 
Ombyggnad till cirkulationsplats, gång- och cykelpassage 
och fördjupad trafikutredning

Ombyggnad, utredning, 

5 Hastighetsöversyn Utredning
6 Fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet Hållbara resor, utredning
7 Fortsatt utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken Hållbara resor, utredning
8 Mobility management Hållbara resor, utredning
9 Åtgärdsvalsstudie Utredning

10 Ny koppling E18 Större om- eller nybyggnad, utredning
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BILAGOR

7.1 BILAGA 1 - UNDERLAG FRÅN TRAFIKNÄTSANALYS 
KUNGSÄNGEN (NORCONSULT, 2018)

Viby Verksamhetsområde 
logistik (2)

Viby Verksamhetsområde 
logistik (1)

Viby 19:3, ny användning

Norrboda Brunna 
Verksamhetsomåde
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7.2 BILAGA 2 – SVÄNGFÖRDELNING MÄTARVÄGEN-
MÄTARVÄGEN
En svängfördelning görs för korsningen Mätarvägen/Mätarvägen, se Figur 24, vilket resulterar i en 
total trafikmängd på cirka 4 500 fordon/dygn i korsningens sydöstra ben. När även alstringen för 
Norrboda Brunna VO adderas fås en total trafikmängd på cirka 5 400 fordon/dygn där Mätarvägen 
ansluter Granhammarsvägen, se Figur 10.

Figur 24. Svängfördelning för korsningen Mätarvägen/Energivägen år 2040.
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7.3 BILAGA 3 - ALSTRING CFC-LAGER
Alstringen från ICA:s CFC-lager uppgår till 2 300 fordon/dygn under ett peak-dygn, se Tabell 10, (ICA, 
2020). Den förväntade trafikmängden under peak-dygnet är högre än både ÅDT och ÅVDT. 
Verksamheten ligger inom redan detaljplanelagt område och ingår i Trafiknätsanalys Kungsängen 
(Norconsult, 2018). Andelen tung trafik beräknas vara 4 procent. 

Tabell 10. Uppskattad trafikmängd från CFC-lagret under ett peak-dygn. (ICA, 2020)
Fordon Fordon/dygn

Personbilar 1 300

Tung trafik 100

Vans 900

Totalt 2 300 fordon/dygn

Figur 25. Trafikalstring för CFC-lagret inom redan detaljplanelagt område (ICA, 2020).
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