
Bilaga: Sammanställning av Trafikanalys 
 

Trafikuppräkningstal  
Hämtat från Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065, Trafikverket, 

2020. 

Bil (Stor-Göteborg) 2017–2040 2017–2065 2040–2065 

Trafikuppräkning 1,28 1,49 1,16 

Årlig ökning 1,0108 1,0083 1,0061 

Årlig ökning [%] 1,08% 0,83% 0,61% 

 

Lastbil (Halland) 2017–2040 2017–2065 2040–2065 

Trafikuppräkning 1,52 2,15 1,41 

Årlig ökning 1,0184 1,0161 1,0140 

Årlig ökning [%] 1,84% 1,61% 1,40% 

 

 

  



Trafikflöden 
Trafikmätningar hämtade från http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation. ÅDT för årtal beräknade 

med trafikuppräkningstalen ovan. 

 

 

Väg 845 (Väröbacka)   

År ÅDT Tung trafik Biltrafik 

2016 2580 230 2350 

2020 2700 247 2453 

2040 3396 356 3040 

 

Väg 845 
(Frillesås)     

År ÅDT 
Tung 
trafik Biltrafik 

2016 4930 360 4570 

2020 5158 387 4770 

2040 6470 557 5913 

 

De faktiska trafikflödena på väg 845 vid Stocken antas vara högre än de uppmätta trafikflödena norr 

om Väröbacka men lägre än de uppmätta trafikflödena norr om Frillesås. Därför får siffrorna från 

Väröbacka utgöra ett lågt alternativ och siffrorna från Frillesås ett högt, med den faktiska situationen 

någonstans däremellan.  

 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation


Trafikalstring 
 

Förutsättningar 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att ta fram trafikalstringen från det planerade 

området. 

Lokalisering 

På landsbygden i Varbergs kommun. Löftaskog, där Stocken ligger, är visserligen en del av Frillesås 

enligt SCB:s tätortsavgränsning och Stocken kommer också i praktiken också vara en del av "Metro"-

Frillesås. Däremot är Stocken inte speciellt välintegrerat i Frillesås då det bara finns en väg till 

området och att den passerar väg 845 som utgör en otrygghetsbarriär för gångtrafikanter och 

cyklister. Löftaskog som tätort har inte heller den tätheten och utbudet av näraliggande service att 

det skulle bidra till ett minskat bilåkande. 

 

Markanvändning 

Nuläge: 40 villor, exploatering: 70 villor, sammanlagt: 110 villor. 

Kollektivtrafik 

"Inget svar" väljs generellt. Det finns inget i förutsättningarna för kollektivtrafiken som påverkar 

resmönstret i modellen så mycket att det är värt att ta upp. Andra felkällor är betydligt större. Om 

kvaliteten hade varit god på flertalet av svaren hade bedömningen varit annorlunda. 

Gångtrafik 

På frågorna G1-G4 väljs svar enligt nedan. På övriga väljs "Inget svar". Gångvägen till det lokala 

centrumet i Frillesås korsar väg 845, där tryggheten bedöms vara låg, samt att gångbanor saknas 

utmed gatorna i Frillesås. 



 

Cykeltrafik 

På frågorna C1-C4 väljs svar enligt nedan. På övriga väljs "Inget svar". Cykelvägen till det lokala 

centrumet i Frillesås korsar väg 845, där tryggheten bedöms vara låg, samt att cykelbanor saknas 

utmed gatorna i Frillesås. 

 

Biltrafik 

"Inget svar" väljs generellt. Det finns inget i förutsättningarna för biltrafiken som påverkar 

resmönstret i modellen så mycket att det är värt att ta upp. Andra felkällor är betydligt större. Om 

kvaliteten hade varit god på flertalet av svaren hade bedömningen varit annorlunda. 



MM 

"Inget arbete" väljs generellt. Andra svarsalternativ ger en ytterst marginell påverkan på resultatet. 

 

Resultat 

Antal resor / 
dygn 

Bil 
Kollektiv-

trafik 
Cykel Till fots Annat Totalt ÅDT* ÅVDT 

Nuläge 257 4 5 19 8 293 189 210 

Exploatering 451 8 9 33 14 515 332 369 

Sammanlagt 708 12 14 52 22 808 521 579 

*ÅDT avrundas sedan till jämna tiotal i rapporten 

 

  



Trafikanalys – ÅDT på väg 845 år 2040 
 

Förutsättningar - svängfördelning 
Lågt scenario: Den alstrade trafiken fördelas lika i båda färdriktningar, vilket ger samma ÅDT på båda 

sidor av korsningen. 

Högt scenario: Trafiken från exploateringen fördelas olika (antagande 1/3 mot 2/3) i färdriktningarna, 

som ett sätt att ta höjd för att den alstrade trafiken kan ge ett större tillskott på ena sida av 

korsningen än på den andra. 

Resultat – ÅDT på väg 845 
 

 Inte avrundat Avrundat 

ÅDT Lågt Högt Lågt Högt 

Nuläge 2 700 5 158 2 700 5 160 

Nollalternativ 2040 3 396 6 470 3 400 6 470 

Exploatering 2040 3 622 6 771 3 620 6 770 

 

Analys trafikökning 
Analysen görs för att visa att den generella trafikökningen står för ett betydligt större tillskott av 

trafik till 2040 än vad exploateringen kan förväntas göra. 

Exploatering 2040 Lågt Högt 

vs Nollalternativ 6% 5% 

 

Exploatering 2040 Lågt Högt 

vs Nuläge 34% 31% 

 

Nollalternativ 2040 Lågt Högt 

vs Nuläge 26% 25% 

 


