
FÖRHANDSKOPIA 2008-04-17

Detaljplan för
Rönnåsens industriområde
PM Väg och trafik

Antagandehandling  
2009-03-04

Dnr MSB 2008.1134



� PM Väg och trafik – Detaljplan Rönnåsen, dnr MSB 2008:1134

Beställare:  Ulricehamns kommun, utvecklingsenheten
Projektledare:  Mikael Zsiga
Diarienr  2008:0030
Konsult:  Ramböll Sverige AB, Göteborg  
Dokument-ID: 61/44/07/725328/4_proj/Väg och trafik/text/antagande/trafik_ronnasen_antagande.indd
Uppdragsledare: Camilla Wenke
Handläggare trafik: Harald Lundström
Foto:  Maria Hildén, Linda Fagerström
Illustrationer: Stephan Schumpp, Linda Andersson
Grafiskt arbete: Karin Sjöberg
  



�PM Väg och trafik – Detaljplan Rönnåsen, dnr MSB 2008:1134

Innehåll
Väg och trafik ............................................................. 4

Anslutningar	 4
Utformning	 4
Trafikmängder	 5

Trafikalstring	 5



4 PM Väg och trafik – Detaljplan Rönnåsen, dnr MSB 2008:1134

Väg och trafik
Vägverket planerar att bygga väg 40 förbi Ulricehamn. Den nya 
vägsträckningen kommer att medföra att den nuvarande anslut-
ningen till Ulricehamn (Jönköpingsvägen) stängs. En ny trafikplats 
planeras i östra delen av Rönnåsen. Från trafikplatsen blir det en 
gata ner till Jönköpingsvägen. Detta blir huvudgatan i Rönnåsens 
verksamhetsområde.

Huvudgatan genom området kommer även att fungera som in-
fart till Ulricehamn. Trafikmängderna kommer därför att bli re-
lativt höga, vilket ställer krav på god framkomlighet. Detta har 
medfört att antalet anslutningar till vägen har hållits nere till så få 
som möjligt. Gatans utformning och gestaltning är viktig för att 
signalera gatans dubbla funktioner och skapa en tydlighet. Tydlig-
heten medför också ökad trafiksäkerhet.

Gatans hastighet är begränsad till 50 km/h.

Anslutningar
I väster ansluter gatan till befintlig väg genom att en ny cirku-
lationsplats ordnas. Själva cirkulationsplatsen ligger utanför plan-
området. Även i öster ansluter huvudgatan till en cirkulationsplats, 
del av trafikplatsen. Förutom huvudgatan och trafikplatsens an-
slutningar får cirkulationen anslutning till kvartersmark, service-
anläggning/bensinstation. Det finns ett vägreservat för en framtida 
östlig förbifart av Ulricehamn, den kommer att ansluta till cirku-
lationen om den byggs och då får anslutningen till verksamhets-
området flyttas.

Anslutningarna till huvudgatan har lokaliserats så att det blir 
trevägskorsningar, för att ge bättra kapacitet och trafiksäkerhet på 
gatan. Anslutningar matar minst två tänkta fastigheter där det varit 
praktiskt möjligt.

Utformning
Gatan har en bredd på 8 m och korsningarnas kurvradier är rela-
tivt stora för att klara transportintensiva verksamheter. Gång- och 
cykeltrafiken är separerad på egen bana söder om gatan med en 
skiljeremsa däremellan. Gång- och cykelbanan är 2,5 m bred och 
skiljeremsan är 2,5 m bred. Den totala sektionsbredden inkl sido-
områden och diken är ca 27 m.

Även anslutningsgatorna har en bredd på 8 m och med relativt 
stora radier för god framkomlighet.

Busshållplatser för busstrafik på väg 40 är föreslagna i trafik-
platsen, den södra ligger inom planområdet. Ytterligare hållplatser 
kan behövas inom området. Det finns då plats att lokalisera dem 
längs huvudgatan i de breda sidoområdena.

Gång- och cykelpassager finns föreslagna vid den östliga cirku-
lationen. Behov av ytterligare gång- och cykelpassager över huvud-
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gatan kommer att uppstå. Dessa får anläggas allt eftersom, utrym-
me finns tilltaget för dessa.

Trafikmängder
Idag trafikeras Jönköpingsvägens nordligaste sträck av ca 1 800 
fordon per dygn. Det nya verksamhetsområdet förväntas alstra 
1 000– 300 personbilsrörelser per dygn och ca 350 lastbilsrörelser 
per dygn. 70 % av trafiken bedöms vara riktad mot trafikplatsen 
och väg 40. Detta medför att trafikmängden på den nya vägen 
kommer att vara mellan 3 000-4 000 fordon per dygn år 2020, 
som mest närmast trafikplatsen. Om området byggs ut innan väg 
40 byggs kommer trafiken att nå väg 40 via nuvarande korsning. 
Trafiken på den nya vägen i området blir då som mest närmast 
Jönköpingsvägen, ca 1 500 fordon per dygn år 2020. Trafiken 
på Jönköpingsvägen kommer att öka med drygt 500 fordon per 
dygn.

Trafikalstring

Nyckeltal
Verksamhet Expl tal Yta per sysselsatt 

(m2)
Personbilsrörelser
per sysselsatt

Yta per  
lastbilsrörelser
(m2 ), produktion

Yta per  
lastbilsrörelser
(m2 ), logistik

Ind./lager 0,4 500 4,5 700 200

Räkneexempel
Area Verksamhet Lokalyta Sysselsatta Personbils-

rörelser
Lastbilsrörelser
Produktion 70 %

Lastbilsrörelser
Logistik 30 %

350 000 m2 Ind./lager 140 000 m2 280 1 000–1 300 150 200

Totalt genererar området ca 1 500 fordonsrörelser per dygn. 
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Trafikflöden år 2020 om 
Rönnåsens industriområde och 
väg 40 byggs ut

Trafikflöden år 2020 om Rönn-
åsens industriområde byggs ut

Nuvarande trafikflöden




