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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

I detaljplan för bostäder och skola norr om Åkeredsvägen prövas markens lämplighet för 

grundskola för 630 elever, idrottshalll, ca 40 000 BTA bostäder samt korttidsverksamheter 

i bottenplan. Den planerade exploateringen försörjs från nya infarter mot Åkeredsvägen 

och Grevegårdsvägen.  

Befintliga verksamheter i området ersätts av den nya exploateringen, med undantag från 

korttidsverksamheterna som blir kvar inom den nya detaljplanen.   

WSP har fått i uppdrag att med grund i stadens VISUM-modell prognotisera den framtida 

trafiken i området för att dels utgöra underlag för dimensionering och miljöbedömningar till 

detaljplanen samt analysera explateringens påverkan på Väster- och Söderleden.  

Uppdraget innefattar även en mikroanalys i VISSIM där framkomligheten i 

utredningsområdet ska analyseras. Denna analys redovisas i ett separat PM.  

 

Figur 1 Trafikanalysens utredningsområde, Åkeredsvägen mellan cirkulationsplatserna vid Brungatan och 
Grevegårdsvägen.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

Trafikanalysen ska svara på följande frågeställningar:   

→ Vilka trafikmängder alstrar den planerade exploateringen och hur påverkar den 

tillkommande trafiken befintliga trafikmängder i området? 

→ Hur påverkas Väster- och Söderleden av föreslagen exploatering?  

Analysen i VISUM ska även resultera i underlag för dimensionering och 

miljöbedömningar.   
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2 MARKANVÄNDNING OCH 
INFRASTRUKTUR 

Göteborgs stad har försett WSP med underlag för markanvändning och infrastruktur i 

utredningsområdet.  

2.1 TILLKOMMANDE EXPLOATERING 

Inom detaljplanen planeras för bostäder, grundskola (årskurs 7–9), idrottshall och 

korttidsverksamheter. Befintliga verksamheter i området rivs förutom 

korttidsverksamheterna som finns kvar även i den framtida detaljplanen.  

 

Figur 2 Planerad exploatering i området.  

Tillkommande BTA per kategori har sammanställts i Tabell 1. 

Tabell 1 Redovisar BTA för verksamheter, bostäder och kontor.  

Kategori BTA 

Skola 8 000 (630 elever) 

Idrottshall 2 000 

Bostäder 39 000 

Korttidsverksamhet 20 – 70 kvm/verksamhet (befintlig) 

 

En befintlig byggnad kommer att rivas för att möjliggöra den nya exploateringen. 

Byggnaden är ca 1 200 kvm, innehållandes kontorsverksamhet med ca 20 anställda.   
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2.2 HANTERING AV TILLKOMMANDE EXPLOATERING 

2.2.1 Färdmedelsfördelning 

Trafikalstringsberäkningar har utgått från färdmedelsfördelningen för aktuellt område, 

Tynnered, enligt resekalkyl. 

 

Figur 3 Färdmedelsfördelning för området Tynnered.  

2.2.2 Trafikalstringsberäkningar 

Tillkommande trafik till följd av ny exploatering har beräknats genom Trafikkontorets 

verktyg Resekalkyl. Manuella beräkningar utifrån antaganden har genomförts för 

kategorin idrottshall som saknas i Resekalkyl. 

Beräkningar i Resekalkyl har använts för kategorierna bostäder och skola. Resekalkyl 

beräknar totala antalet resor per dygn som en ny exploatering genererar och attraherar. 

Antalet bilresor har dividerats med 1,21 för att beräkna antalet fordonsrörelser. Antal 

fordonsrörelser beräknas för att ta hänsyn till att fler än en person reser i samma bil, i 

detta fall antas att 1,2 personer i genomsnitt reser i varje fordon. I Resekalkyl beräknas 

även mängden tillkommande godstransporter och inkluderas i resultatet.  

I Resekalkyl går det inte att specificera vilken ålder det är på barnen som ska gå i skolan. 

Eftersom trafiken som alstras från skolan beror på barnens ålder (skola med yngre barn 

alstrar mer trafik2) har en kontroll gjorts med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. Med 

hjälp av trafikverkets alstringsverktyg har antalet BTA kopplat till elever kontrollerats. För 

en skola med elever i årskurs 7-9, motsvarar 630 elever 6 300 kvm BTA. Denna yta har 

istället använts vid beräkning av tillkommande trafik i Resekalkyl för att inte räkna 

trafikalstringen för högt.  

  

 
1 Användarmanual för Resekalkyl 
2 Trafikverkets Trafikalstringsverktyg 
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Beräkning för idrottshall 

Eftersom kategorin idrottshall saknas i resekalkyl har egna beräkningar genomförts utifrån 

följande antaganden3:  

→ Antal personer per lag: 25 ink. tränare 

→ Antal lag som spelar per kväll: 6 kl 16:00 – 22:00 

→ Andel som åker till idrottshallen med bil: 50% 

→ Andel av de som åker till idrottshallen med bil som endast hämtar/lämnar: 50%4 

Antal fordonsrörelser = 25 * 6 * 0,5 * 3 /1,2 = 188 

Antagandena resulterar i 188 fordonsrörelser per dygn och speglar en vardag. 

 

Befintliga verksamheter 

En av de befintliga verksamhetsbyggnaderna (1 200 BTA) kommer att rivas för att 

möjliggöra den nya exploateringen. Utifrån underlag från Göteborgs stad har alstringen 

från denna byggnad kunnat beräknas.  

Med hjälp av resekalkyl har trafikalstringen beräknats till 45 fordonsrörelser per dag 

utifrån dagens bilandel och 28 fordonsrörelser per dag utifrån 2035 års bilandel.  

Sammanställning tillkommande trafik 

Trafikalstringen för den befintliga byggnaden har subtraherats från trafikalstringen från 

den tillkommande bebyggelsen för att få den tillkommande trafiken till och från området. 

Tabell 2 Antal fordonsrörelser (ÅMVD) som alstras från utredningsområdet. 

 2035 – Dagens 

bilandel 49%  

(fordon per dygn) 

 

2035 – bilandel från 

Trafikstrategin 30%  

(fordon per dygn) 

 

Bostäder 607 369 

Skola 467 336 

Idrottshall 188 188 

Befintligt 

verksamhetshus 

-45 -28 

Totalt 1216 865 

 

Trafiken fördelas ut på följande gator: 

→ In- och utfart Grevegårdsgatan: 30% av trafiken till/från bostäder. 

→ In- och utfart Åkeredsvägen (vid garage): 70% av trafiken till/från bostäderna, 50% 

av trafiken till/från skolan. 

→ In- och utfart Åkeredsvägen (Parkeringsplats mellan skola och idrottshall): 50% av 

trafiken till/från skolan samt trafiken till/från idrottshall.  

 
3 Antaganden är gjorda i dialog med Göteborgs stad.  
4 Resulterar i ett genomsnitt på 3 bilresor per person  
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2.3 NÄRLIGGANDE DETALJPLANER 

I utredningen har även närliggande detaljplaner inkluderats. De sex närliggande 

detaljplanerna som inkluderats i utredningen innehåller sammanlagt 974 bostäder samt 

en förskola med fyra avdelningar och är lokaliserade vid i närheten av Önneredsvägen, 

Näsetvägen, Grevegårdsvägen, Skattegårdsvägen och Hälleflundregatan.   

Utifrån beräkningar i resekalkyl bedöms de närliggande detaljplanerna alstra 2705 bilresor 

med dagens bilandel (49%) samt 1483 bilresor med bilandelen för 2035 (30%). Omräknat 

till antal fordonsrörelser innebär detta 2254/1236 fordonsrörelser per dygn, se Tabell 3. 

Den alstrade trafiken har adderats till zonerna 519060, 522010, 521070 och 519010. 

Tabell 3 Sammanställning av närliggande detaljplaner.  

Benämning Antal 

bostäder 

Antal kvm 

verksamheter  

Tillkommande 

trafik 

(Nuläge/2035) 

Skola o bostäder mm vid 

Önneredsvägen 

255 8 000 754/458 

Bostäder Hammarvägen 57  102/62 

Bostäder Rubingatan etapp 2 220  390/238 

Hälleflundregatan  125  222/135 

Skattegårdsvägen 300 1 000 757/325 

Bostäder väster om 

Grevegårdsvägen 

17  30/18 

Totalt   2254/1236 
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3 ANALYSERADE SCENARION 

I arbetet med att ta fram underlag till dimensionering och miljöbedömning har följande 

scenarion tagits fram i samråd med beställare.   

→ Nuläge – Motsvarar vägnätet och markanvändning år 2014. Scenariot finns 

sedan tidigare i Trafikkontorets modell  

→ Nuläge + Alstring – Scenariot utgår från scenario Nuläge som sedan tidigare 

finns i Trafikkontorets modell. Tillkommande trafik från exploateringen i 

utredningsområdet beräknas utifrån trafikstrategins mål om 

färdmedelsandelar (där bilandelen är 30% för bostäder). 

→ Scenario 2035 Trv Bas Hög – Scenariot utgår från 2040 Trv Bas Hög, ett 

scenario som sedan tidigare finns i Trafikkontorets modell och baseras på 

Sampers Basprognos 2040. Tillkommande trafik från exploateringen i 

utredningsområdet beräknas med dagens färdmedelsandelar (bilandel 49% 

för bostäder) 

→ Scenario 2035 Trv Hållbarhet – Baseras på 2040 Hållbarhet, ett scenario som 

sedan tidigare finns i Trafikkontorets modell och baseras på Sampers 

Basprognos 2040. Tillkommande trafik från exploateringen i 

utredningsområdet beräknas utifrån trafikstrategins mål om 

färdmedelsandelar (där bilandelen är 30% för bostäder). 

För underlag till miljöbedömning har scenario 2035 Trv Bas Hög tagits fram. Resultat för 

miljöbedömningen redovisas för dygn. För underlag till dimensionering har scenario Trv 

2035 Hållbarhet tagits fram och redovisas för eftermiddagens maxtimme.  

Underlag till mikroanalysen (Vissim) har tagits fram med hjälp av scenario Nuläge + 

Alstring.  
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4 TRAFIKMODELL 

4.1 MODELLVERSION  

Analyserna genomförs i VISUM modellversion 18.02 och utgår från Göteborgs stads 

VISUM-modell daterad 191217. 

4.2 KALIBRERING AV NULÄGE 

Nuläget har validerats och kalibrerats mot uppmätta trafikflöden. Kalibreringsområdet för 

aktuellt uppdrag har begränsats till utredningsområdets närområde, vilket inkluderar: 

Åkeredsvägen, Näsetvägen, Grevegårdsvägen, Marholmsvägen, Önneredsvägen och 

Skattegårdsvägen. 

Vid jämförelse mot trafikmätningar visade de okalibrerade modellresultaten att resandet 

på det lokala vägnätet kring Åkeredsvägen var underskattat både på dygnsnivå och för 

eftermiddagens maxtimme.  

 

Figur 4 Okalibrerat Nuläge (Dygn). Mörkblå siffror visar trafikmängd i modellen och ljusblå siffror visar 
trafikmätningar.  

En översyn av vägnätet, hastigheter och ruttval har genomförts. Även skaftning till zoner 

har setts över och justerats.   

Gatorna Näsetvägen (efter cirkulationsplatsen vid Åkeredsvägen), Brungatan, 

Färgspelsgatan samt en lokalgata i aktuell utredningszon har kodats in i modellen. 

Hastigheten har sänkts på följande gator, detta för att minska genomfartstrafik. 

→ Marholmsvägen från 47km/h till 30 km/h 

→ Grevegårdsvägen från 47km/h till 40 km/h 
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Figur 5 Visar skaftningen efter kalibrering i modellen och utredningsområdet (zon 415530) 

Då resandet underskattas på många gator kring utredningsområdet har det totala 

resandet till och från vissa zoner justerats, se Tabell 4.  

Tabell 4 Totalt antal fordonsrörelser från och till utredningsområdet  

Zon Procentuell förändring 

 Förmiddag Eftermiddag Lågtrafik 

521030, 521020, 

521040 

+40% +40% +40% 

521010 +80% +80% +50% 

522030, 518030, 

518020, 518510 

+80% +80% +80% 

519070, 519060, 

519020 

+30% +30% +30% 

521070, 521060 +30% +30% +30% 

 

Eftersom utredningsområdet ligger i modellens ytterkant har det varit svårt att få till ett 

kalibrerat nuläge som stämmer överens med mätningarna, se resultatet av kalibreringen i 

Figur 6. Flödet är nu något överskattat på många gator i modellen (Skattegårdsvägen, 

Näsetvägen, Grevegårdsvägen) samtidigt som trafikflödet är underskattat på 

Åkeredsvägen och Önneredsvägen.  

Trafikmängden på både Skattegårdsvägen och Näsetvägen ut mot Västerleden är något 

överskattat i modellens nuläge. 
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Figur 6 Kalibrerat Nuläge (Dygn). Mörkblå siffror visar trafikmängd i modellen och ljusblå siffror visar 
trafikmätningar.  

  



 
 

 

 
10318624 •  Trafikanalys för detaljplan för bostäder och skola norr om Åkeredsvägen  | 13   

5 MODELLRESULTAT 

5.1 SCENARIO 1: NULÄGE + ALSTRING 

Scenario Nuläge + Alstring bygger på stadens ordinarie scenario för 2014. Utöver att 

nuläget har kalibrerats har även trafikalstringen adderats till den aktuella zonen. Även 

alstring från närliggande detaljplaner har lagt till i modellen. Den tillkommande 

trafikalstringen har beräknats utifrån 2035 års färdmedelsfördelning. 

Detta ger en tydlig bild över den planerade exploateringens påverkan på trafiksystemet 

samt fungerar som underlag till den Vissim-analys som även har genomförts. 

5.1.1 Trafikflöde Dygn 

Resultat för scenario Nuläge + Alstring presenteras nedan i Figur 7.  

Den aktuella exploateringen alstrar 865 fordonsrörelser per dygn.  

 

Figur 7 Trafikflöde Dygn (ÅMVD) för båda riktningar.  
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5.1.2 Trafikflöde Eftermiddagens maxtimme 

Resultatet för eftermiddagens maxtimme visas i figurerna nedan.  

 

Figur 8 Trafikflöde för eftermiddagens maxtimme för båda riktningarna.  

 

Figur 9 Trafikflöde för eftermiddagens maxtimme per riktning.  
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5.1.3 Tillkommande trafik 

Figuren nedan visar alstrad trafik för scenariot. Kartan har tagits fram genom att jämföra 

scenario Nuläge+ Alstring med scenario Nuläge.   

 

Figur 10 Alstrad trafik (eftermiddagens maxtimme) från planområde samt närliggande detaljplaner. Skillnad 
mellan scenario Nuläge och Nuläge + Alstring. 
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5.2 SCENARIO 2: 2035 TRV BAS HÖG 

Scenariot utgår från ett av de ordinarie scenariona som finns i Trafikkontorets 

trafikmodell: scenariot 2040 Bas Hög. Mer information kring stadens VISUM-modell och 

basscenarion finns i Göteborgs stads tekniska handbok5. 

Den tillkommande trafikalstringen har beräknats utifrån dagens färdmedelsfördelning. I 

scenariot har alstringen från den aktuella exploateringen i planområdet samt närliggande 

detaljplaner adderats.  

Resultatet av detta scenario ger underlag till miljöutredningar och redovisas endast på 

dygnsnivå.   

5.2.1 Trafikflöde Dygn 

I Figur 11, Figur 12 och Figur 13 visas det prognostiserade trafikflödet för scenario 2035 

Trv Bas Hög. Den planerade exploateringen alstrar 1216 fordonsrörelser per dygn.  

 

Figur 11 Trafikflöde Dygn (ÅMVD).   

 
5 https://tekniskhandbok.goteborg.se/ 

lausan0929
Markering

lausan0929
Markering
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Figur 12 Trafikflöde Dygn (ÅMVD) per riktning.   

 

Figur 13 Trafikflöde Dygn (ÅMVD) per riktning inzommat på utredningsområdet.  

5.2.2 Tillkommande trafik 

Figurerna nedan visar alstrad trafik för scenariot. Kartan har tagits fram genom att jämföra 

scenariot för 2035 med tillkommande trafik (för planområde samt närliggande 

detaljplaner) med 2035 utan tillkommande trafik.  

Figur 14 visar alstrad trafik för planområdet samt närliggande detaljplaner. Kartan är 

utzommad för att även visa hur väster- och söderleden påverkas av den tillkommande 

trafiken.  
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Figur 14 Alstrad trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner.  

Figur 15 är mer inzommad kring Åkeredsvägen för att kunna se den tillkommande trafiken 

på närliggande gator.  

 

Figur 15 Alstrad trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner. 
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5.3 SCENARIO 3: 2035 TRV HÅLLBARHET 

Scenariot utgår från ett av de ordinarie scenariona som finns i Trafikkontorets 

trafikmodell: scenariot 2040 Hållbarhet. Mer information kring stadens VISUM-modell och 

basscenarion finns i Göteborgs stads tekniska handbok6. 

Den tillkommande trafikalstringen har beräknats utifrån 2035 års färdmedelsfördelning, 

vilken utgår från stadens trafikstrategis målbild. 

Resultatet av detta scenario ger underlag för dimensionering av vägnätet.  

5.3.1 Trafikflöde Dygn 

Resultat för scenario Nuläge + Alstring presenteras nedan i Figur 16. Den planerade 

exploateringen alstrar 865 fordonsrörelser per dygn.  

 

Figur 16 Trafikflöde Dygn (ÅMVD) för båda riktningar.  

  

 
6 https://tekniskhandbok.goteborg.se/ 
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5.3.2 Trafikflöde Eftermiddagens maxtimme 

Resultatet för eftermiddagens maxtimme visas i figurerna nedan.  

 

Figur 17 Trafikflöde för eftermiddagens maxtimme för båda riktningarna.  

 

Figur 18 Trafikflöde för eftermiddagens maxtimme per riktning.  

5.3.3 Tillkommande trafik 

Figurerna nedan visar tillkommande trafik för scenariot. Kartan har tagits fram genom att 

jämföra scenariot för 2035 med tillkommande trafik (för planområde samt närliggande 

detaljplaner) med 2035 utan tillkommande trafik.  

Figur 19 visar alstrad trafik för planområdet samt närliggande detaljplaner. Kartan är 

utzommad för att även visa hur väster- och söderleden påverkas av den tillkommande 

trafiken.  
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Figur 19 Alstrad trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner. 

Figur 20 är mer inzommad kring Åkeredsvägen för att kunna se den tillkommande trafiken 

på närliggande gator.  

 

Figur 20 Alstrad trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner. 
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6 INDATA TILL MILJÖBEDÖMNING 

Underlag för indata till miljöbedömning för detaljplan för bostäder och grundskola norr om 

Åkeredsvägen tas fram från scenario 2035 Trv Bas Hög. Alstrad trafik från 

utredningsområdet är 1216 fordon per dygn.  

Trafiknivåer för underlag till miljöbedömning presenteras i figuren nedan. Den totala 

trafiken är avrundad uppåt till närmaste hundratal. Framförallt Åkeredsvägen har i nuläget 

ett något lägre trafikflöde efter kalibreringen jämfört med trafikmätningar, vilket även 

påverkar trafikmängden i detta scenario. 

 

Figur 21 Underlag till miljöbedömning. Trafikflöde (ÅMVD).  

Då justeringar i modellen endast har gjorts för total trafik (personbil + tung trafik) antas 

andelen tung trafik vara densamma i samtliga scenarion som nuläget. Trafikflöde och 

andel tung trafik sammanfattas i Tabell 5. 

Resultatet presenteras i ÅMVD. För omräkning till ÅDT kan resultaten divideras med 

faktor 1,1. Då justeringar i modellen endast har gjorts för total trafik (personbil + tung 

trafik) antas andelen tung trafik vara densamma i samtliga scenarion som nuläget.  
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Tabell 5 Trafikflöde och andel tung trafik7 för vägar i närområdet. Där trafikflödet redovisas i ett spann innebär 
det att trafikflödet varierar längs aktuell sträcka. 

Väg Sträcka Trafikmängd 

2035 (ÅMVD) 

Andel tung 

trafik 

Näsetvägen Frölundamotet – Topasgatan 20 100  

 Topasgatan – 

Reningsverksgatan 

16 200 4% 

 Reningsverksgatan – 

Marholmsvägen 

14 400 – 13 500 5% 

 Marholmsvägen -  

Näsetvägen 

17200 – 14 300 5% 

 Grevegårdsvägen – 

Rödgatan 

13 000 5% 

Marholmsvägen  Hagkroksvägen - 

Näsetvägen 

4 000 6% 

Grevegårdsvägen Skattegårdsvägen – 

Opalgatan 

9 600 5% 

 Opalgatan – Näsetvägen 7 800 7% 

Åkeredsvägen Näsetvägen – Brungatan 8 200 – 6 700* 6% 

 Brungatan – Önneredsvägen 3 700** 8% 

Önneredsvägen Skattegårdsvägen – 

Önnereds Hamnväg 

4 300 – 4 100 7% 

Hasslingegatan  500  

Brungatan  2 900 1% 

Färgspelsgatan  300  

In/utfart mot garage 

Åkeredsvägen 

 800  

In/utfart mot 

parkering vid skola 

Åkeredsvägen 

 400  

In/utfart mot garage 

Grevegårdsvägen 

 200  

*Åkeredsvägen delen Näsetvägen – Brungatan har ett trafikflöde som är 600 fordon per 

dygn lägre än trafikmätningarna för nuläget.  

**Åkeredsvägen delen Brungatan - Önneredsvägen har ett trafikflöde som är 900 fordon 

per dygn lägre än trafikmätningarna för nuläget. 

  

 
7 Göteborgs Stad 
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7 UNDERLAG DIMENSIONERING 

Underlag för indata till dimensionering för detaljplan för bostäder och skola norr om 

Åkeredsvägen tas fram baserat på resultat från scenariot 2035 Trv Hållbarhet.   

Alstrad trafik från utredningsområdet är 865 fordon per dygn för scenario 2035 Hållbarhet. 

Trafiknivåer för underlag till dimensionering presenteras i antal fordon per timme. 

Trafikflödet visas för eftermiddagens maxtimme, vilken anses vara den dimensionerande 

timmen. Då justeringar i modellen endast har gjorts för total trafik (personbil + tung trafik) 

antas andelen tung trafik vara densamma som för nuläget. Andelen tung trafik för 

maxtimme antas vara densamma som för dygn. 

Trafikflöde och andel tung trafik sammanfattas i Tabell 6. 

 

Figur 22 Trafikflöde (maxtimme) för scenario 2035 Trv Hållbarhet. 
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Tabell 6 Trafikflöde och andel tung8 trafik för vägar i närområdet. Där trafikflödet redovisas i ett spann innebär 
det att trafikflödet varierar längs aktuell sträcka.  

Väg Sträcka Trafikmängd 2035  

(fordon per timme) 

Andel 

tung 

trafik 

Näsetvägen Frölundamotet – Topasgatan 1 200  

 Topasgatan – 

Reningsverksgatan 

970 4% 

 Reningsverksgatan – 

Marholmsvägen 

880 – 810 5% 

 Marholmsvägen -  

Näsetvägen 

960 – 780 5% 

 Grevegårdsvägen – 

Rödgatan 

780 5% 

Marholmsvägen  Hagkroksvägen - 

Näsetvägen 

150 6% 

Grevegårdsvägen Skattegårdsvägen – 

Opalgatan 

580 5% 

 Opalgatan – Näsetvägen 380 7% 

Åkeredsvägen Näsetvägen – Brungatan 370 – 290* 6% 

 Brungatan – Önneredsvägen 80 8% 

Önneredsvägen Skattegårdsvägen – 

Önnereds Hamnväg 

380 – 370 7% 

Hasslingegatan  40  

Brungatan  200 1% 

Färgspelsgatan  20  

In/utfart mot garage 

Åkeredsvägen 

 50  

In/utfart mot 

parkering vid skola 

Åkeredsvägen 

 40  

In/utfart mot garage 

Grevegårdsvägen 

 10  

*Åkeredsvägen delen Näsetvägen – Brungatan har ett trafikflöde som är 100 fordon per 

timme lägre än trafikmätningarna för nulägets maxtimme. Detta gäller troligtvis även för 

sträckan Brungatan – Önneredsvägen men där saknas mätvärde för maxtimme.  

  

 
8 Göteborgs Stad 
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8 PÅVERKAN PÅ SÖDER- OCH 
VÄSTERLDEN 

Den tillkommande trafiken från planområdet och närliggande detaljplaners påverkan på 

Söder- och Västerleden visas i Figur 23 och Figur 24. Figurerna är framtagna genom att 

ta skillnaden mellan exempelvis Scenario 2035 Trv Bas Hög med tillkommande trafik och 

Scenario 2035 Trv Bas Hög utan tillkommande trafik. Det resulterar i bilder som endast 

visar den tillkommande trafiken från planområdet samt närliggande detaljplaner.  

Den tillkommande trafiken ger ett högre trafikflöde i modellen vilket resulterar i förändrade 

ruttval. Eftersom modellen utgår ifrån att ta den snabbaste vägen kan ökade 

trafikmängder innebära att andra vägar blir attraktivare än tidigare. Detta ger en ökad 

trafikmängd på vissa sträckor av Väster- och Söderleden medan andra sträckor får ett 

lägre trafikflöde då fordon istället väljer andra vägar.  

Exempelvis så visar  Figur 23 en minskning av trafiken på Söderleden. Enligt modellen så 

beror det delvis på att boende i Eklanda i större utsträckning väljer att köra via Dag 

Hammarsköldsleden via A Odhners gata eller Victor Hasselblads gata istället.  

 

Figur 23 Tillkommande trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner för scenario 2035 Trv Bas 
Hög. Röda siffror visar en ökning av trafiken och gröna siffror visar en minskning av trafiken.  
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Figur 24 Tillkommande trafik (Dygn) från planområde samt närliggande detaljplaner för scenario 2035 Trv 
Hållbarhet. Röda siffror visar en ökning av trafiken och gröna siffror visar en minskning av trafiken. 

I tabellen nedan redovisas antalet tillkommande fordon per dygn vid anslutningslänkar till 

söder- och västerleden.  

Tabell 7 Antal tillkommande fordon från planområdet samt närliggande detaljplaner.  

 Tillkommande trafik från 

planområde samt 

närliggande detaljplaner 

– Scenario Trv Bas Hög 

Tillkommande trafik från 

planområde samt 

närliggande detaljplaner – 

Scenario Trv Hållbarhet 

Stora Fiskebäcksvägen 

(Fiskebäcksmotet) 

700 500 

Skattegårdsvägen 

(Tynneredsmotet) 

1400 800 

Näsetvägen 1 000 800 
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Bakgrund 

Syfte 
I pågående detaljplan med exploatering av bostäder och skola norr om Åkeredsvägen 

prövas markens lämplighet för en ny grundskola för ca 630 elever, idrottshalll, ca 40 000 

BTA bostäder samt korttidsverksamheter i bottenplan. Den planerade exploateringen 

försörjs från nya infarter mot Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. Den föreslagna 

exploateringen skapar ett behov till en ny utformning av Åkeredsvägen samt 

Grevegårdsvägen varför ett trafik- och utformningsförslag kommer arbetas fram. 

Geografisk avgränsning 

   

Figur 1. Avgränsningsområde markerat i svart. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Figur 1 redovisar utformningsförslagets avgränsningar, vilket följer framtida detaljplans 

gränsdragning mot Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. Utformningsförslaget avgränsar 

sig också till att endast innefatta några mindre justeringar på Åkeredsvägens södra körfält 

och Grevegårdsvägens östra körfält. Justeringar på det södra körfältet på Åkeredsvägen 

eller det östra körfältet på Grevegårdsvägen görs inom förslaget där nya gång- och passager 

föreslås. Vidare påverkas de södra resp. östra körfälten av nya refuger mellan körfälten.   

Angränsande projekt 
 

Eventuellt kommer ICA att expandera sin verksamhet söder om Åkeredsvägen. Men dessa 

planer kommer troligtvis inte att påverka utformningen norr om Åkeredsvägen eller 

anslutningarna mot befintlig cirkulation. 

Grevegårdsvägen 

Hasslingegatan 

Brungatan 

Åkeredsvägen 

Färgspelsgatan 

Enskärsgatan 
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Planeringsförutsättningar 
 

Förutsättningar för projektets utformningsförslag bygger i grunden på den nya 

exploateringen norr om Åkeredsvägen. Förutsättningar och krav från detaljplanen norr om 

vägen som ställs på den nya utformningen handlar bland annat om nya in- och utfarter till 

området. Men även att tillgodose god tillgänglighet till framtida skola, idrottshall och 

entréer till bostäder via nya gång- och cykelvägar och passager. En vidare förutsättning för 

projektet är att vägnätets funktion bibehålls. Den nya utformningen av vägen ska 

fortsättningsvis vara dimensionerad för samma fordon som idag trafikerar sträckan och 

bibehålla samma hastighetsbegränsning och de hållplatslägen som idag återfinns. 

Trafiksystem och trafikdata 
 

Tidigare utförd trafikanalys1  visar på fortsatt god framkomlighet inom närområdet vid 

ökande trafikmängder. Även vid en borttagning av befintliga vänstersvängfält mot 

Färgspelsgatan och Brungatan kommer den goda framkomligheten att bestå. I 

trafikanalysens känslighetsanalys konstaterades att momentana framkomlighetsproblem 

kan uppstå först när trafikflödena utökas med 50%. Vilket innebär att vägnätet kan anses 

mycket kapacitetsstark utöver känd och planerad exploatering inom närområdet. 

Gaturum och stadskaraktär 
 

Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen karaktäriseras som genomfartsgator för trafik inom 

närområdet mot eller från Västerleden. En genomgående cykelled återfinns utmed 

Åkeredsvägens södra sida, vilken fortsätter på båda sidor om Näsetvägen i öst- och 

södergående riktning. Utmed Åkeredsvägen norra del går sträckvis en gemensam gång- 

och cykelbana som viker av mot Enskärsgatan.  

Åkeredsvägen, Grevegårdsvägen och Näsetvägen utgör idag barriärer inom området. En 

annan naturlig barriär är den kuperade terrängen inom naturområdet norr om planområdet.  

Dagens träd på södra sidan av Åkeredsvägen bidrar till en lummig karaktär och separerar 

bostadsområdet söder om Åkeredsvägen på ett naturligt sätt. Till följd av att trafikförslaget 

till största del påverkar Åkeredsvägen nordliga delar bedöms flertalet av dessa träd kunna 

bestå. Att bevara träd i arbetet med utformningsförslaget har inte varit en utpekad 

förutsättning för projektet men har inom utredningen behandlats som en förutsättning. 

Inom utformningsförslaget har ingen inventering för att undersöka om eventuellt 

skyddsvärda träd utförts.  

Trygghet 
 

Generellt är trygghet något svårdefinierat. Men kan beskrivas som en individs uppfattning 

om risk för att råka ut för något, till exempel en olycka eller att bli utsatt för ett brott. 

Otrygghet kan betyda olika mellan olika individer och behöver inte grundas i något logiskt. 

Otrygghet kan upplevas utan att det egentligen finns någon reell risk utifrån fakta eller 

vetenskap. Otrygghet upplevs oftast av oskyddade trafikanter (gående och cyklister) i en 

 
1 Mikrosimulering för detaljplan för bostäder och skola norr om Åkeredsvägen, 2021 
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vägmiljö. Exempelvis kan en gående kan uppleva otrygghet i en dåligt belyst park, i en 

tunnel eller ett vägavsnitt. Det allmänna utrymmet i staden bör vara utformat så att 

människor vågar vistas och känner sig trygga. 

Inom området återfinns en gång- och cykeltunnel som korsar Åkeredsvägen. Dess längd 

om cirka 17 meter kan innebära att människor känner sig otrygga i den i och med att sikten 

är begränsad. Tunneln är också relativt smal med en bredd på strax över tre meter. En 

person som går eller färdas i den vet inte vad som finns i dess mynning, där tunneln i sig 

skapar dolda hörn. Figur 2 illustrerar tunneln. En åtgärd för att minska risken för att 

människors eventuella otrygghet är att skapa alternativa vägar.  

 

Figur 2. Tunnel under Åkeredsvägen. Kameran är riktad mot söder.  

Dagens vägutformning av Åkeredsvägen är av den större karaktären och innebär att det 

vägområdet kan upplevas om en otrygg miljö om man vistas på den. Att personer vistas på 

vägen bedöms dock inte troligt då det finns en gedigen gång- och cykelväg söder om 

Åkeredsvägen med belysning. En person som känner otrygghet kan dock gå tvärs över 

vägen om detta alternativ skulle upplevas som tryggare för stunden. Ett sådant beslut skulle 

kunna innebära reella trafiksäkerhetsrisker.  

Åkeredsvägen kan upplevas som en ödslig plats om området är tomt på andra människor. 

Figur 3 visar vägen i östlig riktning. Det aktuella området i bilden ramas in av den höga 

häcken i söder och det öppna fältet i norr där angränsade fastighet (utanför bilden i Figur 

3) har ett tätt staket mot fältet. Inramningen kan innebära att en ensam individ i området 

känner sig otrygg.   
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Figur 3. Åkeredsvägen. Kamerariktning åt öster. 

Grevegårdsvägen (Figur 4), i det aktuella avsnittet, bedöms inte innehålla några specifika 

faktorer som kan bidra till någon otryggare miljö att vistas i. I närhet finns hus vars utsikt 

är över området. Den närliggande bensinstationen och ICA-butiken bedöms bidra till att 

det är mer människor i rörelse och därmed minska risken för att känna sig otrygg. 

 

Figur 4. Grevegårdsvägen. Kamerariktning åt norr. 
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Tillgänglighet 
 

En tillgänglig utformning av transportsystemet innebär att medborgare och näringsliv med 

lätthet kan nå de delar av samhället som önskas. Extra hänsyn bör tas till barn, äldre och 

människor med funktionsvariation.  

Inom planområdet återfinns idag målpunkter så som kontorsverksamheter och restauranger 

så som sushi pizza och glassförsäljning. I närheten återfinns livsmedelsbutik och en 

drivmedelsbutik.  

Området som utformningsförslaget befinner sig i bedöms generellt ha god tillgänglighet. 

Utmed Åkeredsvägen är topologin flack vilket innebär att tillgängligheten för 

rörelsehindrade med dagens utformning kan bedömas som god. Befintliga gång- och 

cykelpassager är nedsänkta vilket innebär att människor med exempelvis rullatorer, 

rullstolar eller barnvagnar kan passera passager med lätthet. 

Grevegårdsvägen har en viss stigning mot norr, vilket kan innebära att människor med 

rörelsehinder kan ha svårigheter att ta sig i den riktningen. Det finns en förskola längre norr 

ut på Grevegårdsvägen (Grevegårdsvägen/Opalgatan) och öster om Grevegårdsvägen finns 

det bostäder. I övrigt finns det inga målpunkter längs Grevegårdsvägen. 

För övriga trafikanter bedöms området ha god tillgänglighet.   

Trafiksäkerhet 
 

Utredningsområdet har 5 korsningspunkter i plan. Två inom cirkulationsplatserna, två inom 

anslutningarna längs Åkeredsvägen och en utfart från bensinstationen. Inom området finns 

det två passager för oskyddade trafikanter (bortsett från tunneln). I samtliga korsningar och 

passager i plan saknas det hastighetsdämpande åtgärder.  

Inom området är hastighetsbegränsningen satt till 50 km/h och inom vägområdet finns det 

inga fasta hinder som bedöms förvärra trafiksäkerheten. Sikten utmed vägarna och i 

anslutning till cirkulationerna är god. 

De hinder som kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk är tunnelmynningarna längs 

Åkeredsvägen. Mynningarna skyddas av ett vägräcke, vilket bedöms vara 

underdimensionerat. Enligt VGUs krav ska ett räcke vara minst 50 meter långt för att uppnå 

full räckesfunktion. Vidare saknar vägräckena neddoppat och utsvängt avslut. Vilket kan 

medföra att räcket i sig utgör ett hinder i anslutning till vägbanan.  

Byggnadstekniska förutsättningar 
 

Vid platsbesök bedömdes Åkeredsvägen befintliga avvattning ske mot dess södra sida via 

kantsten och avledning utmed vägkanten mot brunnar. Mot dess norra sida saknas utmed 

huvuddelen av sträckan kantsten. Befintliga dagvattenledningar återfinns utmed 

Åkeredsvägens norra sida där dagvattenbrunnar återfinns även utmed vägens norra sida 

varför en viss avvattning kan därför tänkas ske norr över, men att huvuddelen sker söder 

ut. Dagens avvattning behöver granskas och säkerställas i kommande projektering  

Efter en okulär inspektion av tunneln som går under Åkeredsvägen har det uppskattats att 

det är samma konstruktion över hela tunnelns längd. Vilket bedömningsvis innebär att det 
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är möjligt att använda delar av tunnelns tak som inte redan utgörs av vägbana till andra 

konstruktioner som gångväg eller liknande. Denna bedömning kräver vidare utredning 

inom kommande projektering för att säkerställas.   

Inom utredningsområdet återfinns befintliga ledningar. Huruvida dessa ledningar kommer 

påverkas och eventuellt omplaceras till följd av kommande exploatering har inte studerats 

inom denna utredning. Utifrån delgivet ledningsunderlag har befintliga opto-, el- och 

teleledningar uppmärksammats befinna sig på ett sådant markdjup att framtida vägbyggnad 

kan komma att påverka dem. Dessa befintliga ledningar kan därför komma att behöva 

omplaceras i höjd- eller sidled så att de inte hamnar inom vägöverbyggnaden. Främst rör 

det sig om optoledningar invid cirkulationsplatsen vid Näsetvägen och belysningskablar 

utmed Åkeredsvägen. Befintliga ledningar som kan komma att påverkas bedöms kunna 

omplaceras alternativt placeras inom vägöverbyggnaden varför trafikförslagets inte har 

anpassats mot ledningarna .  
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Trafik- och utformningsförslag 
 

Utformningsförslaget har skapats med grundidén om att skifta vägens utformning från 

genomfartsgata till mer av en uppsamlingsgata. Detta för att möta detaljplanens framtid 

vägbehov, med exploatering av nya bostäder, idrottshall och skola. Inom trafikförslaget har 

därför dagens breda vägsektion smalnats av samtidigt som nya gång- och cykelpassager 

placerats utmed Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. På så vis signaleras och påvisas en 

mer lokal karaktär som skiljer sig från Näsetvägen och Grevegårdsvägen.  

Till följd av att Åkeredsvägen smalnas kommer befintliga vänstersvängfält mot 

Färgspelsgatan och Brungatan att utgå.  

 

Figur 5Illustration över framtida planområde och planerade in-/utfarter samt nya passager 

Exploateringen innebär att befintlig in-/utfart till planområdet utgår. Två nya in-/utfarter 

till framtida bostadsområdet planeras där huvudanslutningen och till planerat garage sker 

mot Åkeredsvägen. En gemensam parkeringsyta för skol- och idrottsverksamheten har 

placerats i närheten till skolverksamheten med egen anslutning till Åkeredsvägen. 

Idrottsanläggningens in-/utfart föreslås ske mot Hasslingegatan. 

Trafikförslaget återges i Bilaga 1 – 3.  

Trafiksystem och trafikdata 
 

Åkeredsvägens och Grevegårdsvägens prioritet bibehålls med utformningsförslaget och de 

in-/utfarter som föreslås inom planområdet har väjningsplikt mot de större vägar de ansluter 

mot. 

Tidigare utförd trafikanalys 2  visar på att framkomligheten är fortsatt god efter ett 

borttagande av vänstersvängfälten mot Färgspelsgatan och Brungatan. Analysen visar på 

att vägnätet inom utredningsområdet anses kunna möta högre trafikflöden väl, varför 

trafikförslagets nya passager och längsgående parkeringar inte anses påverka 

framkomligheten utmed Åkeredsvägen eller Grevegårdsvägen nämnvärt.  

 

 
2 Mikrosimulering för detaljplan för bostäder och skola norr om Åkeredsvägen, 2021 

Framtida in-/utfarter 

Nya passager 
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Sektioner 
 

Åkeredsvägen görs om utmed den norra sidan och Grevegårdsvägen utmed den västra inom 

detaljplaneområdet. Detta för att möjliggöra ett nytt genomgående gång- och cykelnät. 

Befintliga vägkanter utmed Åkeredsvägens södra sida och Grevegårdsvägens östra sida 

bevaras och framtida sektion och bredder utgår från dessa.  

Framtida cykelstråk föreslås ges en extra bredd på 3 meter och intilliggande gång bana en 

extra bredd på 2,5 meter. På så vis skapas gott om utrymme för gående och cyklister med 

tillräckligt utrymme att möta större flöden till och från skol- och idrottsverksamheterna.   

 

Figur 6 Illustration över planerad sektion för Åkeredsvägen 

Mellan vägbanan och gång- och cykelbanan planeras ett täckdike med trädplantering. 

Avvattningen från gång- och cykelbanan planeras till täckdiket som rekommenderas förses 

med kupolbrunnar. Vägbanans befintliga avvattning mot dess södra sida föreslås bevaras.  

Framtida vägbredd utmed Åkeredsvägen och dimensionerande mötessituation mellan 

typfordon LBn har säkerställts med körspår.  

Sektionen återges i Bilaga 4. 

Gaturum och stadskaraktär 
 

Utformningsförslaget har skapats med grundidén om att skifta vägens utformning från 

genomfartsgata till mer av en uppsamlingsgata. Detta för att möta detaljplanens framtid 

vägbehov, med exploatering av nya bostäder, idrottshall och skola. Inom trafikförslaget har 

dagens breda vägsektion smalnats och kantsten har placerats på båda sidor om vägbanan 

samtidigt som nya gång- och cykelpassager placerats utmed Åkeredsvägen och 

Grevegårdsvägen. På så vis signaleras och påvisas en mer lokal karaktär som skiljer sig 

från Näsetvägen och Grevegårdsvägen.  
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För att återskapa den södra sidans gröna karaktär har en grönremsa placerats mellan 

vägbanan och framtida gång- och cykelbana. Grönremsan skapar även en naturlig 

avskiljning mellan vägen och gång- och cykelbanan. Inom grönremsan har träd placerats 

så ofta som det varit möjligt.  

Tillgänglighet 
 

För att skapa gena gång- och cykelstråk inom området och säkerställa god tillgänglighet 

till framtida skola föreslås nya passager för gång- och cykeltrafik. Två nya passager föreslås 

över Åkeredsvägen, en över Grevegårdsvägen och en över Hasslingegatan. Befintliga 

passager vid den östra cirkulationsplatsen förordas behållas. Trafikförslagets passager 

bedöms skapa goda möjligheter att ta sig till och från planområdet mot målpunkter i öster, 

väster, söder och norr. Utmed Åkeredsvägens 400 meter långa dragning mellan de två 

cirkulationerna återfinns passager invid cirkulationerna och i mitten på sträckan. 

Framtida gång- och cykelbana förordas ha hög standard, med extra bredder enligt 

sektionen, för att möta de stundvis medelstora gång- och cykelflöden som skol- och 

idrottsverksamheten antas medföra.  

Planområdet kommer möjligtvis ligga något högre än trafikförslagets gång- och cykelbana 

utmed Åkeredsvägen, vilket sträckvis kräver trappor i anslutning till entréer. Entréerna 

kommer återfinnas mot Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen, men även inom planområdets 

planerade gårdsutformning. Höjdskillnaden är något som inte studerats inom utredningen 

och tillgängligheten överlåts därför att säkerställas i kommande projektering. 

Sophämtning har inom planförslaget planerats ske via angöringsfickorna utmed 

Åkeredsvägen. Sopbilarna kommer då nyttja de längsgående parkeringarna och därifrån 

hämta soporna. Det är därför viktigt att sopstationerna återfinns i direkt närhet till 

parkeringsfickorna och att dessa är fria under tidsramen för sophämtning. För att säkerställa 

en god arbetsmiljö önskas bredden på parkeringsfickan vara 3 meter. Denna bredd har inom 

trafikförslaget skapats genom att först skapa 2,5 meter breda parkeringsfickor och därefter 

genom att flytta ut linjemålningen 0,5 meter i körbanan. En lokal avsmalning sker därmed 

i körbanan invid varje parkeringsficka. Parkeringsfickorna är placerade utmed raksträckor 

och tillräcklig bredd för dimensionerande mötessituation återfinns fortfarande. 

Avsmalningarna bedöms även gynna Åkeredsvägens omformning mot en gata av mer lokal 

karaktär. Mellan Parkeringsfickan och cykelbanan återfinns en bredd på 0,8 meter.  

  

Figur 7 Illustration över bredder vid parkeringsfickor 
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Angöring till framtida skola och idrottsanläggning har inom utredningen inte varit bestämd. 

Skolverksamheten planeras angöras via planområdets anslutning till Åkeredsvägen eller 

genom att nyttja planerade angöringsfickor utmed Åkeredsvägen invid framtida 

skolverksamhet. Vid ett nyttjande av parkeringsfickorna för leveranser är det, likt 

sophämtningen, viktigt att säkerställa att godtagbart avstånd mellan leveranspunkten och 

parkeringen. Idrottsanläggningen planeras angöras via in-/utfarten mot Hasslingegatan. 

Vändmöjligheter för leveranser har inte granskats inom utredningen eftersom 

angöringspunkter inte varit bestämda och överlåts därför att säkerställas inom fortsatt 

planarbete.  

Utformningsförslaget och dess anslutningar till befintliga och framtida in-/utfarter har 

säkerställts med körspår för typfordon LBn lastbil. Till följd av att Grevegårdsvägen 

avsmalning har anslutning till befintlig drivmedelsbutik säkerställs genom körspår med 

typfordon Lspec.  

Befintliga kollektivhållplatser inom utredningsområdet har bevarats. Busshållplatsläget 

invid den östra cirkulationen, i västgående riktning, kommer behöva omplaceras något till 

följd av att Åkeredsvägen smalnas av.  

Trygghet 
 

Stora ytor och mycket trafik som antyder på att vägområdet är av större karaktär. Viktigt 

att skapa en utformning som visar för förare och trafikanter att vägområdet passerar ett 

skolområde. Karaktären av ett med lågfartsområde bör kanske implementeras för att få 

trafikanterna att uppmärksamma det.  

Till följd av kommande exploatering norr om Åkeredsvägen kommer dagens öppna yta 

som upplevas som ödslig att försvinna. Framtida bebyggelse, skola och idrottsanläggning 

bedöms bidra till att det är mer människor i rörelse inom området och därmed minska risken 

för att känna sig otrygg. 

En alternativ passage till dagens gångtunnel har placerats i plan med cirkulationen i väst. 

På så vis har alternativa vägval skapats för dem som kan upplever gångtunneln som otrygg.  

Trafiksäkerhet 
 

Hastighetsbegränsningen inom utredningsområdet på 50 km/h kommer att bevaras. Den 

nya sektionen utmed Åkeredsvägen ger en smalare utformning och bedöms därför bidra till 

att rådande hastighetsbegränsning efterföljs inom området. 

För att hastighetssäkra passagerna inom cirkulation vid Brungatan och invid skolan 

rekommenderas farthinder. Invid cirkulationen föreslås ”snällgupp” med en snävare 

höjdändring i början och en utdragen höjdändring mot slutet. För passagen invid skolan 

förespråkas platågupp (som bredaxlade fordon lätt kan passera utan att skapa större 

vibrationer). Utmed den nya passagen över Grevegårdsvägen uppnås hastighetssäkring 

genom att smalna av vägen med refuger och genom en vägutformning som innebär att 

fordon måste svänga tvärare och reducera hastigheten innan passagen. Befintliga passager 

invid den östra cirkulationen saknar idag hastighetsäkrande åtgärder. Utformningen har 

valts att bevaras då cirkulationens design bedöms medföra tillräcklig hastighetsreducering.  
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Byggnadstekniska förutsättningar 
 

Inga större anläggningar återfinns inom området. Endast en gångtunnel. 

Utformningsförslaget förutsätter tillräcklig hållfasthet över hela gångtunneln för att kunna 

bredda med ny gång och cykelbana norr om befintligt vägkant. Dessa tekniska förutsättning 

behöver säkerställas i kommande projektering.   

Befintlig belysning har inte studerats inom utredning. Belysningsstolparna återfinns idag 

utmed Åkeredsvägens södra sida och kommer därför bedömningsvis kräva åtgärder för att 

säkerställa en god belysning utmed framtida gång- och cykelbana. Huruvida detta sker 

genom nya belysningsstolpar på den norra sidan eller genom att förlänga armarna på den 

södra sidan överlåts till kommande projektering att säkerställa.  

Endast bedömningar av påverkan har utförts där befintliga ledningar återfinns inom 

framtida vägområde.  

Geoteknik och markförhållanden 

 

Inom planarbetet har en geoteknisk utredning3 tagits fram som visar på att geotekniska 

åtgärder krävs för att uppnå erforderlig säkerhetsfaktor för slänten ner mot gång- och 

cykeltunnel under Åkeredsvägen. Trafikförslagets anslutning till gång- och cykeltunneln 

har därför strävats att tillföra så lite tillkommande massa som möjligt. Anslutningens 

framtida slänter kommer behöva förstärkas och bedömts uppnå en tillräcklig 

säkerhetsfaktor med en 1:3 lutning. Schaktslänter i byggskedet ska fortfarande kontrolleras 

av geotekniker för att säkerställa erforderlig säkerhet mot stabilitetsbrott. 

Vid anläggning av farthinder finns en risk att vibrationer sprids och påverkar befintlig 

bebyggelse. Vibrationsutbredningen avtar med längden och det är främst inom en radie på 

25 meter som vibrationerna kan kräva åtgärder för att reduceras. Påverka gäller därför 

främst bebyggelsen utmed södra sidan om Åkeredsvägen. Skolverksamhetens byggnad kan 

komma att påverka vibrationerna och genom sin storlek och vikt kunna reducera 

utbredningen. För att minska möjliga vibrationer har utformningsförslaget placerat 

platågupp där så är möjligt. Platågupp möjliggör bredaxlade fordon att passera farthindret 

utan någon rörelse i höjdled. Platågruppen har inom projektet bedömts kunna reducera 

vibrationerna och minimera en utbredning till befintlig bebyggelse. För att helt säkerställa 

att befintligt bebyggelse söder om Åkeredsvägen inte påverkas av vibrationer från framtida 

farthinder krävs en vibrationsundersökning. Detta är inget som har utförts inom ramen för 

detta utformningsförslag utan kan vid behov utföras i kommande projektering.   

  

 
3 Tekniskt PM Geoteknik ver 2, Detaljplan norr om Åkeredsvägen,  2021-12-03 
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Kostnadsuppskattning 
 

Trafikförslaget har kostnadsuppskattats på en övergripande nivå för att ge en första 

bedömning av en möjlig prisbild. Prisbedömningarna är baserade på KP Systems – KP 

Fakta som är ett digitalt uppslagsverk med priser för arbetsmoment inom mark- och 

anläggning. Portalen ger en översiktlig kostnadsbild för olika arbeten inom 

markanläggning och passar väl till kostnadsuppskattningar i mycket tidiga skeden. För att 

hålla kostnadsuppskattningen på en övergripande nivå återfinns inte alla produktionskoder 

eller moment som slutligen kommer krävas och priserna har inte heller platsanpassats, 

vilket påverkar slutbedömningen. Bedömningen innefattar därför inte följande poster: 

• Kostnader för arbetsmoment med befintliga ledningar 

• Påverkan från geotekniska förutsättningar 

• Arbetsmoment till följd av rivning eller återställande 

• Kostnader för eventuell ny belysning, nytt kantstöd, nya räcken, framtida ytskikt 

vid busshållplats mm 

Angiva á-priser inkluderar inte entreprenörens alla kostnader såsom risk, vinst, 

administrationskostnader, omkostnader, etableringskostnader eller tjänstemannakostnader. 

Därtill tillkommer även ändra kostnader såsom fortsatt projektering, framtagning av 

bygghandling, byggledningskostnad och kringkostnader för t.ex. tippavgifter mm. 

Trafikförslagets kostnadsuppskattning återfinns i Bilaga 10. 

Trafikförslaget bedöms medföra en kostnad på 3 152 393 kr.  

Grönytefaktor  
 

Grönytefaktorn beräknas med hjälp av storleken på de ytor som finns inom området så som 

vegetationsytor och markbeläggningar samt antalet träd. Samtliga ytor har redan bedömda 

värden för bland annat biologisk mångfald, buller och dagvatten. Ytorna viktas slutligen 

projektspecifikt utifrån stadens förvaltningar för att generera en slutlig grönytefaktor. 

Enligt strategin för utbyggnadplanering för Göteborgs stad bör målnivån för gaturum vara 

en grönytefaktor på 0,15. Beräkningsformuläret för trafikförslaget återfinns i Bilaga 9 

Trafikförslagets grönytefaktor beräknas bli 0,213 efter viktning.  
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Förtydliganden/medskick till projektering 
 

Avståndet mellan trafikförslaget längsgående parkeringar för sopbilar samt leveranser och 

deras målpunkter behöver säkerställas så att det inte är för stort.   

Tillgängligheten till framtida entréer från gångbanan till följd av eventuella höjdskillnader 

behöver säkerställas i kommande projektering. 

Befintlig avvattning behöver granskas och framtida dagvattenhantering behöver utredas i 

kommande projektering.   

Hållfastheten och möjligheten att nyttja ändarna på befintlig gång- och cykeltunnel behöver 

säkerställas i kommande projektering.   

Framtida belysningsbehov har inte studerats inom utredningen. 

Vägområdets påverkan på befintliga ledningarnas har inte utretts och kräver vidare analys 

för att avgöra om eventuella ledningsförflyttningar krävs.  

Framtida slänter ner mot gång- och cykeltunneln kan utföras med en 1:3 lutning men kräver 

släntförstärkningar.  

För att säkerställa att befintligt bebyggelse söder om Åkeredsvägen inte påverkas av 

vibrationer från framtida farthinder krävs en vibrationsundersökning.  
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Förhållanden under byggtiden 
 

Inom utredningen har ett förslag på utbyggnadsordning för trafikförslaget tagits fram. 

Utbyggnadsordning har givits 8 olika etappindelningar. Förslag på arbetsordning är 

föremål för revidering och är ej slutgiltig. Etappindelningarnas tillfälliga vägbredder har 

säkerställts via körspår med en minsta vägbredd på 2,70m. Gång- och cykeltrafiks 

framkomlighet har säkerställts och kommer under byggtiden till största del nyttja befintliga 

gång- och cykelvägar.  

Trafikförslagets trafikföringsprinciper återfinns i Bilaga 5 – 8. 
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