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1. INLEDNING 

 BAKGRUND 

I samband med arbetet med en ny detaljplan för området söder om Lisebergs nöjespark har en 

trafikanalys för området genomförts (”Trafik Liseberg detaljplan 2”, Ramboll 2019). Syftet med den 

utredningen var att analysera planens påverkan på de närliggande moten genom en makroanalys. Med 

bakgrund av denna utredning görs nu en trafikanalys på mikronivå för att närmare studera planens 

påverkan lokalt i området samt på det närmsta anslutande vägnätet. 

Planområdet ligger mellan Mölndalsvägen och Kungsbackaleden direkt söder om nuvarande 

Lisebergsområdet. Syftet med planen som studeras är att skapa förutsättningar för att utvidga 

Lisebergs nöjespark med en vattenpark, hotell och Volvomuseum (World of Volvo). Därtill ska 

attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån skapas. 

 AVGRÄNSNINGAR 

Studieområdet för mikroanalysen presenteras i figur 1 nedan. Området för analyserna innefattar 

korsningarna Mölndalsvägen – Skårs Led, Mölndalsvägen – Vörtgatan, Vörtgatan – Nellickevägen samt 

Nellickevägen – Skårs Led. Inom studieområdet beaktas endast större vägar och delområdenas 

huvudsakliga anslutningar. Längsgående parkering studeras endast schablonmässigt. 

 

Figur 1 Översiktlig geografisk avgränsning för analysen. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

 VÄGUTFORMNING 

Vägutformningen i området och planens struktur utgår från ritningen 

”190918_Liseberg_tf_rensad.dwg” mottagen 20/9–2019. Den utformning som används i 

mikrosimuleringen visas i figur 2 nedan där mörkgråa ytor avser vägtrafik, blåa ytor spårvagnstrafik och 

vita ytor gående/cyklister. Hastigheten är 40 km/h i hela området med undantag för ett mindre 

lågfartsområde (15 km/h), detta område är markerat med blått i  figur 2 nedan. 

 

Figur 2 Utformning av VISSIM-modell. 

 

 KOLLEKTIVTRAFIK 

Kollektivtrafiken genom det studerade området följer nuvarande linjedragning och turtäthet enligt 

Miljöutredningar DP2 (Ramboll, 2019). Samtliga linjer går i nord-sydlig riktning på Mölndalsvägen och 

modellen inkluderar hållplatsen Almedal. 

Tabell 1 Turtäthet kollektivtrafik. 

Linje Turtäthet 

Lågtrafik 

Turtäthet 

Högtrafik 

Spårvagnslinje 2 12 min 6 min 

Spårvagnslinje 4  12 min  6 min 

Busslinje 86 30 min 30 min 
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3. METODBESKRIVNING MIKROSIMULERING 

Trafikmängder för de olika scenariona analyseras i VISSIM där bl.a. kapacitet, köer och restider 

studeras.  

Utifrån mätningar gjorda i maj, juni och juli har maxtimmarna för den övriga trafiken (dvs. inte trafik 

till/från Liseberg) identifierats. För att bestämma Lisebergs maxtimmar har resultat från PM 

Trafikalstring från nytt P-hus vid Liseberg inom Jubileumsprojektet DP 2 (Sweco, 2019) använts. Utifrån 

denna data har det varit möjligt att skapa inflödesfördelningar för samtliga studerade scenarion. Se 

exempel i figuren nedan.  

 

Figur 3 Inflödesfördelning för scenario "Worst case fyllning". 

 

 TRAFIKFLÖDEN  

3.1.1 DATA FRÅN VISUM-MODELL 

Trafikflödena som används som underlag till mikroanalysen utgår ifrån den VISUM-modell (s.k. 

Centrumsmodellen) som användes vid tidigare makroanalys för området ” Trafik Liseberg detaljplan 2” 

(Ramboll, 2019).  Utifrån så kallade flowbundles för olika väglänkar i VISUM-modellen, se vänstra delen 

av figur 4 nedan, har två OD-matriser skapats för maxtimmestrafik under förmiddag respektive 

eftermiddag som sedan importeras i VISSIM. För underlaget enligt miljöutredningarna (scenarier 

benämnda Worst Case nedan) har inte trafikflöden på de kommunala vägarna i den tidigare analysen 

räknats upp utan består av dagens mängder i enlighet med tidigare rapport för underlag till 

miljöutredningar. För att ta fram trafikflöden på de kommunala vägarna till år 2035 har den 

procentuella skillnaden mellan nuläget och 2035-scenario i den strategiska VISUM-modellen för 

respektive tidsnivåer räknats fram och dessa procentuella skillnader har sedan applicerats på flödena 

från centrumsmodellen. 

I den högra del av figur 4 nedan visas VISUM-modellens uppbyggnad inom studieområdet. Då 

konnektorerna (gröna linjer, högra del av figur 4) till området öster om Mölndalsvägen ansluter direkt 
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till korsningarna har vissa antaganden kring vilka vägval som görs för dessa områden/zoner varit 

nödvändiga.   

   

Figur 4 Flowbundles söderifrån t.v. och VISUM-modellens uppbyggnad t.h. 

 

3.1.2 FÖRÄNDRINGAR AV TRAFIK 

Planerade förändringar i studieområdet medför följande justeringar/ändringar av trafikflöden 

gentemot VISUM-modellen för förmiddags- och eftermiddagstrafiken:  

• Den befintliga nordvästra besöksparkeringen ”Liseberg södra” till Liseberg tas bort och 
trafiken till/från denna flyttas till det nya planerade parkeringshuset i söder.  

• Den befintliga sydvästra parkeringen antas vara kvar och trafiken till denna går via Vörtgatan. 

 

Figur 4 förändringar av parkeringsplatser i planområdet. 

Befintlig parkering ”Liseberg 

södra” som tas bort 

P-
hus Här planeras det nya parkeringshus 

med 1600 platser.  

Infart sker norrifrån med två infartsfiler 

utan bommar eller andra hinder, dock 

sänks hastigheten. Utfart sker från 

parkeringshusets norra och södra sida. 

Befintliga parkeringsplatser som är 

kvar i sydväst. Dessa påverkas ej i 

studerade scenarion. 

Här planeras ny parkering med 

270 platser. 
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För att få fram en fördelning över vilka som väljer att parkera i parkeringshuset samt norr om 

Vörtgatan används följande antagande.  

”Parkeringsutredningen enligt ovan anger ett totalt bilparkeringsbehov för Jubileumsprojektet DP1 och 

DP2 till 1 869 platser. Då DP1 inte innehåller någon parkering ska alla dessa platser lösas inom DP2. 

Utgångspunkten i dimensioneringen har varit att 1600 av dessa platser ska lokaliseras i 

parkeringshuset, resten i norra delen av DP2.” (Sweco, 2019) 

Ovanstående resonemang används för att få fram en procentuell fördelning över hur många bilar som 

väljer att parkera i parkeringshuset. Detta leder till 1600/1869=0,86, d.v.s. 86% parkerar i 

parkeringshuset och 14% parkerar norr om Vörtgatan.  

För att vidare ta reda på var trafiken kommer från/ska till används nedanstående inflödesfördelning. 

Siffrorna utgår ifrån den tidigare utförda analysen för området på makronivå Trafik Liseberg detaljplan 

2 (Ramboll, 2019).  

Tabell 2 Fördelning i procent av trafik till/från parkeringshuset. 

 Norr Söder Sydost Övriga 

FM till p-hus 37%  26%  32%  5%  

FM från p-hus 33%  25%  33%  8%  

EM till p-hus 36%  27%  32%  5% 

EM från p-hus 38%  25%  33%  4% 
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 STUDERADE SCENARION 
Fyra olika scenarion har simulerats och analyserats, se sammanställning över dessa i tabellen nedan. 
Det som markerat med fetstil är det som avgör vilken tidpunkt på dygnet som simuleras.  
 

Tabell 3 Studerade scenarion 

Scenario Inflödesfördelning Trafikmängder 

generellt 

Trafikmängder 

Liseberg 

2035 fyllning + 

tömning 

Som trafiken generellt 

en fredag EM 

EM 2035 enligt VISUM Fredag EM i maj 2035 

Worst case fyllning Som trafiken generellt 

en lördag FM under 

sommarmånaderna 

FM-trafiken idag + 

exploateringar (trafik 

för miljö-

utredningarna) 

Lördag FM under 

sommarmånaderna 

Worst case tömning Som trafiken generellt 

en lördag EM under 

sommarmånaderna 

EM-trafiken idag + 

exploateringar (trafik 

för miljö-

utredningarna) 

Lördag EM under 

sommarmånaderna 

 

Worst case 

fyllning+tömning 

Som trafiken en fredag 

EM under 

sommarmånaderna 

EM trafiken idag + 

exploateringar (trafik 

för miljö-utredningar) 

Fredag EM under 

sommarmånaderna 
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3.2.1 2035 FYLLNING + TÖMNING 

Grundtrafikens maxtimme en fredag i maj 

under eftermiddagen sätter tidsperioden 

till kl.13:45-16:45. Det innebär att 

Lisebergs maxtimmar ej överlappas. Dock 

överlappas en period i slutet av 

simuleringen där trafiken till området 

ökar. I detta scenario lämnar inga bilar 

området i enlighet med underlag från 

Sweco.  

Notera: Fördelningskurvorna påvisar variationer 

utifrån dagens trafikvolymer och dessa har sedan 

applicerats på trafikmatrisen från makromodellen. Det 

innebär att totalnivåer inte överensstämmer. 
 

Figur 5 Inflödesfördelning fredag i maj. 

 

3.2.2 WORST CASE FYLLNING 

Lisebergs maxtimme en lördag under 

förmiddagen sätter tidsperioden till 

kl.09:00-12:00. Det innebär att delar av 

grundtrafikens maxtimme överlappas, se 

blå kurva i figuren. Kl.10:00 ankommer 

cirka 460 och 65 lämnar området.  

Notera: Fördelningskurvorna påvisar variationer 

utifrån dagens trafikvolymer och dessa har sedan 

applicerats på trafikmatrisen från makromodellen. Det 

innebär att totalnivåer inte överensstämmer. 

 

Figur 6 Inflödesfördelning lördag under 
sommarmånaderna. 
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3.2.3 WORST CASE TÖMNING 

Lisebergs maxtimme en lördag under 

eftermiddagen/kvällen sätter tidsperioden 

till kl.20:00-23:00. Det innebär att 

maxtimmen för grundtrafiken inte 

överlappas.  

Notera: Fördelningskurvorna påvisar variationer 

utifrån dagens trafikvolymer och dessa har sedan 

applicerats på trafikmatrisen från makromodellen. Det 

innebär att totalnivåer inte överensstämmer. 

 

Figur 7 Inflödesfördelning lördag under 
sommarmånaderna. 

 

3.2.4 WORST CASE FYLLNING + TÖMNING 

Lisebergs maxtimme en fredag under 

eftermiddagen/kvällen sätter tidsperioden 

till kl.20:00-23:00. Det innebär att 

maxtimmen för grundtrafiken inte 

överlappas. 

Notera: Fördelningskurvorna påvisar variationer 

utifrån dagens trafikvolymer och dessa har sedan 

applicerats på trafikmatrisen från makromodellen. Det 

innebär att totalnivåer inte överensstämmer. 

 

Figur 8 Inflödesfördelning fredag under 
sommarmånaderna. 
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 FOTGÄNGARE 

Då ett större gångstråk planeras i nuvarande Nellickevägens sträckning antas vid simuleringarna ett 

konstant gångflöde på cirka 100 fotgängare/timme/riktning korsa Vörtgatan centralt inom 

studieområdet. Detta är fotgängare som inte har någon koppling till parkeringshuset. Fotgängare som 

ska till/från parkeringshuset väljer övergångsstället som är placerat i anslutning till parkeringshuset. 

Det har antagits att varje bil genererar 3,5 fotgängare (utgår ifrån ”Parkeringsutredning inför detaljplan 

Lisebergs Jubileumsprojekt” SWECO 2016) och cirka 50% av dessa använder gångstråket i markplan 

och 50% gångbron över vägen. Besökare till World of Volvo (WoV) och fordon som parkerar norr om 

Vörtgatan räknas inte in i fotgängarflödet. Utifrån dessa antaganden har följande fotgängarflöden 

använts vid simuleringarna. Observera att simuleringstimmarna motsvarar olika tidpunkter i de olika 

scenarierna. D.v.s. att simuleringstimme 1-3 i scenario 2035 fyllning + tömning inte motsvarar samma 

tidpunkt som t.ex. i scenario Worst case fyllning + tömning. 

Tabell 4 Totalt antal fotgängare. Summa av båda riktningarna per simulerat scenario vid det större 
gångstråket. 

 Fotgängare till Liseberg Fotgängare från Liseberg 

Simuleringstimme 1 2 3 1 2 3 

2035 fyllning + tömning  160 310 230 0 0 0 

Worst case fyllning 370 640 500 60 90 60 

Worst case tömning 40 20 0 440 540 210 

Worst case fyllning + tömning 40 40 40 380 490 430 

3.3.1 KORSANDE FOTGÄNGARFLÖDEN VID VÖRTGATAN 

Då flödet till/från P-huset kan antas bestå av en stor andel familjer och grupper har antaganden gjorts 

kring fotgängarflödet i modellen. Av det framräknade fotgängarflödet har cirka 40% antagits utgöras 

av personer som går tillsammans med små barn och en justering av fotgängarflödet har därför gjorts 

för att beakta detta. För att i modellen beskriva grupper med mer än 1–2 personer har en fiktiv signal 

lagts in, där fotgängarna skapas i modellen, som slumpvis hindrar fotgängare under några sekunder. 

Detta skapar viss mängd grupperingar längs gångstråket samtidigt som enstaka fotgängare fortsatt 

antas passera enskilt. En hög grad grupperingar längs ett stråk innebär generellt en högre kapacitet för 

biltrafiken och det är därför viktigt att beakta skillnaden i karaktär hos gångflödena vid olika 

korsningspunkter i modellen.  

För att beakta hur interaktionen sker mellan fotgängare och bilister vid låga hastigheter har 

övergångsstället sektionerats så att konflikterna kan hanteras stegvis och de efterfrågade tidsluckorna 

har reducerats. Detta för att efterlikna beteendet när fordon och fotgängare korsar konfliktpunkten vid 

låga hastigheter och goda förhållanden.  
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 TRAFIKFLÖDEN PÅ UTVALDA LÄNKAR 

På Mölndalsvägen norrut observeras en tydlig ökning av trafiken i scenariot Worst case fyllning i den 

andra simuleringstimmen. Under första kvarten av simuleringen passerar 80 fordon för att sedan öka 

till 220 fordon/kvart och i slutet minskar det något till cirka 200 fordon/kvart. I scenariot för 2035 

fyllning + tömning startar trafiken runt 120 fordon/kvart och ökar upp till 180 fordon/kvart halvvägs in 

i simuleringen och minskar sedan till cirka 140 fordon/kvart. I de två övriga scenarierna ligger flödet 

mellan 60–80 fordon/kvart genom hela simuleringen.  

 

Figur 9 Fordonsflöde längs Mölndalsvägen norrut. 

 

Även på Mölndalsvägen söderut observeras en tydlig ökning av trafiken i scenariot Worst case fyllning 

en timme in i simuleringen. I början av simuleringen uppskattas flödet vara 20 fordon/kvart för att 

sedan öka till 80 fordon/kvart. I scenariot för 2035 fyllning + tömning varierar trafiken mellan 70–100 

fordon/kvart. I de två övriga scenarierna ligger flödet mellan 40–60 fordon/kvart genom hela 

simuleringen.  

 

Figur 10 Fordonsflöde längs Mölndalsvägen söderut. 
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Längs Vörtgatan österut observeras en konstant ökning av trafiken i scenariot Worst case fyllning i 

cirka två timmar för att sedan plana ut. I början av simuleringen uppskattas flödet vara 30 fordon/kvart 

för att sedan öka till 110 fordon/kvart och i slutet minskar det något till cirka 100 fordon/kvart. I 

scenariot för 2035 fyllning + tömning startar trafiken runt 50 fordon/kvart och ökar upp till 70 

fordon/kvart halvvägs in i simuleringen och minskar sedan till cirka 60 fordon/timmen. I de två övriga 

scenarierna ligger flödet mellan 20–30 fordon/kvart genom hela simuleringen.  

 

 

Figur 11 Fordonsflöde längs Vörtgatan österut. 

 

I motsatt riktning observeras en liten ökning av trafiken i scenarierna 2035 fyllning + tömning samt 

Worst case fyllning i cirka två timmar för att sedan plana ut, ökningen motsvarar cirka 15–20 fordon. I 

de två övriga scenarierna ligger flödet mellan cirka 10–20 fordon/kvart genom hela simuleringen.  

 

 

Figur 12 Fordonsflöde längs Vörtgatan västerut. 
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Nedan i figur 13 och figur 14 presenteras trafikflöden/timme för varje simulerat scenario. Observera 

att simuleringstiden är tre timmar och dessa bilder representerar trafikflödet halvvägs in i 

simuleringen. D.v.s. flödena varierar över tiden baserat på inflödesfördelningen för bas- respektive 

Lisebergstrafiken, se figur 5-figur 8. 

 

Figur 13 Trafikflöden fordon/timme. Scenario ”2035 fyllning + tömning” till vänster och ”Worst case fyllning” till höger.  
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Figur 14 Trafikflöden fordon/timme. Scenario ”Worst case tömning” till vänster och ”Worst case fyllning + tömning” till höger. 
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4. RESULTAT 

 MEDELHASTIGHETER 

Medelhastigheterna för de olika scenariona visas nedan i form av heatmaps. I en heatmap redovisas 

medelhastigheten för samtliga vägar och körfält med färger i en röd-grön färgskala. Mörkröd färg 

indikerar att trafiken har en låg hastighet och att köer ofta uppstår på sträckan medan en grön linje 

innebär att trafiken kan hålla en hög hastighet och att framkomligheten därmed är god. Figurerna visar 

medelhastigheten under en timme i mitten av simuleringsperioden.  

4.1.1 2035 FYLLNING + TÖMNING  

Under simuleringen observeras inga kapacitetsproblem som är relaterade till Lisbergstrafik vilket beror 

på att Lisebergs maxtimme inte inkluderas under simuleringsperioden. Anledningen till att det är rött 

mellan övergångsställena på Vörtgatan beror på lågfartsområdet.  
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4.1.2 WORST CASE FYLLNING 

På sträckan mellan övergångsställena observeras en sänkning av medelhastigheten vilken är en effekt 

att det stora flödet fotgängare som är på väg mot Liseberg. Stundtals uppstår köer som växer bakåt på 

Vörtgatan men dessa avvecklas snabbt.  

Då bastrafiken ökar genom hela simuleringsperioden samtidigt som trafiken till området ökar 

observeras köbildning på Mölndalsvägen i norrgående riktning. Dock når dessa inte signalkorsningen 

längre söderut på Mölndalsvägen.  

I övriga delar av systemet observeras inga kapacitetsproblem.  
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4.1.3 WORST CASE TÖMNING 

Under simuleringen observeras inga kapacitetsproblem då bastrafiken är ”relativt” låg samtidigt som 

trafiken ut från området motsvarar ungefär 350–400 fordon/timme i två timmar, se 

inflödesfördelningen i figur 7 ovan. Anledningen till att det är rött mellan övergångsställena på 

Vörtgatan beror på lågfartsområde och är inte ett tecken på kapacitetsproblem. 
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4.1.4 WORST CASE FYLLNING + TÖMNING 

Under simuleringen observeras inga kapacitetsproblem även om Lisebergs maxtimme överlappas 

eftersom bastrafiken motsvarar cirka 40 % av maxtimmen, se figur 8. Jämförs detta scenario med 

exempelvis Worst case fyllning har det scenariot betydligt mer trafik. Anledningen till att det är rött 

mellan övergångsställena på Vörtgatan beror på lågfartsområdet och inte på kapacitetsproblem. 
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 RESTID OCH FÖRDRÖJNING 

I ett restidsdiagram studeras restiden mellan 

två mätsnitt i modellen, se figur 15 exempel 

restidssnitt. till höger för ett exempel. Varje 

stapel i grafen till höger motsvarar 

medelrestiden mellan två mätsnitt under 30 

minuter (1800 sekunder) i simuleringen. 

Genom att jämföra restiden för olika 

scenarion ges en bild över hur 

framkomligheten påverkas i de olika 

scenariona.  

 

Figur 15 Exempel restidssnitt. 

De restidssnitt som studerats i denna utredning förklaras nedan och markeras nedan i figuren: 

Röd: Sofierogatans förlängning – Mölndalsvägen söderut & Mölndalsvägen norrut – Sofierogatans 

förlängning. 

Vit: Mölndalsvägen norrut & söderut. 

 

Figur 16 Studerade restidssnitt. 
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Vid observationer längs Mölndalsvägen observeras inga kapacitetsproblem. Restiden förväntats vara 

cirka 1,5 minut i samtliga scenarion.  

 

Figur 17 Restider längs Mölndalsvägen, söderut till höger och norrut till vänster. 

 

I norrgående riktning mot Sofierogatans förlängning varierar restiderna mellan 2,5 – 4 minuter och 

inga problem som en följd av kapacitetsproblem observeras. I södergående riktning saknas trafik i två 

scenarion på studerad sträcka enligt VISUM-modellen. I de scenarierna där trafik är registrerad varierar 

restiden mellan 2,5 - 3,5 minuter.  

 

Figur 18 Restider längs relationen Mölndalsvägen - Sofierogatans förlängning. 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I två av scenarierna (Worst case tömning samt fyllning + tömning) motsvarar bastrafiken cirka 40% av 

maxtimmen vid tidpunkten för Lisebergs maxtimme vilket medför en totalt sett låg belastning i nätet. I 

scenariot 2035 fyllning + tömning bestäms simulerad tidpunkt av bastrafikens maxtimme och denna 

överlappar inte med Lisebergs maxtimme och medför därför en låg belastning i nätet. I fallet där 

maxtimmarna överlappar varandra under lördag förmiddag observeras viss köbildning på Vörtgatan 

österut till följd av det stora fotgängarflödet. Dock avvecklas köerna snabbt och påverkar inte 

framkomligheten i signalen. Även på Mölndalsvägen norrut observeras köbildning till följd av 

trafikflödet in i området i kombination med väjning för cyklister, denna påverkar dock inte 

signalkorsningen längre söderut.  

Vid samtliga studerade scenarier observeras hastighetssänkning längs Vörtgatan såväl västerut som 

österut. Denna hastighetssänkning är dock främst ett resultat av den reglerade lägre hastigheten längs 

sträckan snarare än kapacitetsproblem. Det observeras dock att övergångsställena påverkar 

framkomligheten något, främst i Worst case fyllning. När en ström av fordon släpps igenom signalen 

riskerar övergångsställena längs Vörtgatan utgöra en flaskhals under perioder då stora mängder 

personer samtidigt lämnar P-huset. 

Utifrån satta förutsättningar och tidpunkter observeras inga bestående kapacitetsproblem för något 

scenario för någon del av det studerade vägnätet. Inga justeringar av befintliga signalsättningar har 

gjorts eller bedömts vara nödvändiga. Viktigt att beakta vid studie av resultat i denna analys är att det 

relativt begränsade studieområdet kan innebära att eventuella kapacitetsproblem som orsakas av det 

utgående flödet inte uppmärksammas. Som exempel kan nämnas Sofierogatans anslutning till 

Örgrytevägen strax norr om området där kapacitetsproblem riskerar att uppstå vid ökat flöde från det 

aktuella studieområdet för denna analys.  

 


