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1 Bakgrund och syfte
Trafikkontoret har, genom Göteborgs Stads budget för år 2021, fått i uppdrag att utreda
möjligheterna till silning av lätt trafik längs Lundbyleden, genom ett mer finmaskigt
gatunät. Uppdraget avser framtagande av nulägesförutsättningar för trafiken på och längs
Lundbyleden. Därutöver ingår att analysera effekten av en omdaning av Lundbyleden till
en mer stadsmässig gata, samt analys av effekten vid förändring av omkringliggande
gatunät till ett mer finmaskigt nät.

Effekten av förändringar i vägnätet har analyserats i trafikmodell och beskrivs i denna
PM.

Resultaten från trafikanalyserna skall utgöra underlag för vidare bedömning och råd
avseende frågan om silning av den lätta trafiken genom ett mer finmaskigt gatunät kan
vara en möjlig och hållbar framtida lösning och alternativ till att koncentrera trafiken på
Lundbyleden.
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2 Metod
Trafikanalyser har genomförts med hjälp av Trafikverkets verktyg för resandeprognoser;
Sampers.

I Sampers genereras personresor mellan områden uppdelade på de fyra färdmedlen
kollektivtrafik, cykel, gång och bil. Sampers bygger på resvaneundersökningar och utifrån
dessa har matematiska samband tagits fram för hur människors resande med de olika
färdmedlen påverkas av socioekonomiska faktorer och tillgänglighet till samhälls-
funktioner. Efter att resande mellan områden beräknats kan resorna fördelas i trafiknät för
kollektivtrafik, gång, cykel och bil.

Fokus har i aktuell analys riktats mot effekter i bilvägnätet. Ändringar i gatunätet har
kodats i modellen, varefter effekter i bilvägnätet beräknats. Beräkningarna är
huvudsakligen genomförda i form av så kallade kompletta prognoskörningar vilket
innebär att ändringen påverkar resfrekvens, destination, färdmedelsval och ruttval. I vissa
analyser har enbart ändringens påverkan på vägtrafikens ruttval analyserats.
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3 Förutsättningar

3.1 Sampers
Alla prognosmodeller innehåller förenklingar och avgränsningar. För Sampers listas
några som är viktiga att tänka på vid tolkning av resultat nedan:

· Sampers baseras på resvaneundersökningar där människor beskriver sina res-
beteenden och värderingar utifrån nuvarande situation och möjligheter. Även om
värderingar kopplat till resande på en generell nivå visat sig stabila över tid kan
det finnas framtida faktorer som påverkar resandet. Digitalisering och nu senast
pandemiutbrott är exempel samhällsomvälvningar som kan generera nya
resbehov. Det kan även finnas nya färdmedel eller trafikslag (som t.ex.
självkörande fordon) som tillför nya resmöjligheter som inte fångas i nuvarande
modell.

· Delmodellen för vägtrafikens ruttval och beräkning av effekter på vägtrafikflöden
bygger på beräkning enligt så kallad statisk jämvikt. Trafik från tre tidsperioder
(morgon, lågtrafik respektive eftermiddag) beräknas och summeras till
dygnsvärden.

· I modellen finns kapacitetsrestriktioner inlagda för vägtrafiksystemet men extra
hög trängsel som leder till långa köer fångas inte fullt ut i modellen. Kapacitet i
korsningar hanteras mycket översiktligt.

· Vägnätskodningen är förhållandevis grov vilket bland annat innebär att detaljer i
gatumiljön (som t.ex. extra svängfält vid korsningar) inte är specifikt kodade i
modellen utan endast ingår i den hastighet/kapacitet som respektive länktyp
genererar.

· Sammantaget innebär förenklingarna enligt ovan att trafikflöden på enskilda gator
bör tolkas med försiktighet, speciellt vid låga trafikflöden. Istället bör grupper av
parallella länkar betraktas gemensamt utifrån vetskapen att fördelning på
respektive enskild länk kan avgöras av detaljer som inte fångas i modellen.

3.2 Framtida scenarier
Utgångspunkt för beräkningarna har varit Trafikverkets båda regionalt anpassade
varianter av den så kallade basprognosen (version 2018-04-01).

I scenario ”Hög” används basprognosens förutsättningar men med markanvändning
enligt Göteborgs Stads bebyggelseplanering.
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I scenario ”Hållbarhet” gäller samma indata i form av utveckling av befolkning respektive
antal arbetstillfällen som för ”Hög” men bilinnehav, parkeringskostnader, restider med
kollektivtrafiken m.m. gäller enligt Trafikverkets regionala hållbarhetsscenario1.

För båda scenarierna gäller att markanvändningen avser år 2035. Övriga parametrar
(som ekonomisk utveckling, bränslepris etc.) avser dock år 2040. Osäkerheten i indata2

gör att det inte bedömts nödvändigt att ta fram en komplett uppsättning parametrar och
markanvändning för ett specifikt prognosår utan för ändamålet bedöms befintliga data
som fullt tillräckliga.

Observera att båda årtalen (2035/2040) kan förekomma i figurer och tabeller.

3.3 Befolknings- och arbetsplatsutveckling
För båda scenarierna, Hög respektive Hållbarhet, används samma indata avseende
utveckling av befolkning respektive antal arbetstillfällen. Fram till 2035 väntas Göteborgs
befolkning öka med 0,9 % per år upp till 705 000 invånare (Tabell 1).
Tabell 1 Indata avseende utveckling av befolkning respektive arbetstillfällen för Göteborgs
kommun.

Antal invånare Arbetsplatser
2014 530 000 310 000
2035 705 000 425 000

Tillväxten ligger i linje med den historiska utvecklingen från 1990 fram till 2019; 1,0 % per
år. De senaste decennierna har ökningen varit högre, mellan 2000–2019: 1,1 % per år,
och studeras enbart det senaste decenniet, 2010–2019, var ökningen 1,3 % per år.

Nedan görs jämförelse av planerad befolkningsutveckling utifrån, de före detta, stadsdels-
nämnderna inom Göteborgs kommun. Utvecklingen relateras till år 2014 eftersom det i
efterföljande avsnitt är detta årtal som används för beskrivning av resandeutveckling.

Mellan 2014–2035 planeras för en befolkningstillväxt på 33 % inom Göteborgs kommun
och antalet arbetstillfällen förväntas öka i samma storleksordning, med 37 %, fram till
2035.

Fram till 2035 planeras för extra hög befolkningstillväxt i Lundby (+69%), Östra Göteborg
(+47 %) samt Askim-Frölunda-Högsbo (+47%). I Lundby samt Askim-Frölunda-Högsbo
planeras även för fortsatt stor tillväxt efter 2035 vilket innebär att dessa stadsdelar
planeras få en fördubblad befolkning fram till 2050.

Befolkningen är i dagsläget relativt jämnt fördelad mellan Göteborgs tio före detta
stadsdelsnämnder. År 2014 skilde det 17 000 invånare mellan den folkrikaste stadsdelen
(Majorna-Linne) och den stadsdel med minsta antal invånare (Östra Göteborg). Den extra

1 PM Alternativa trafikprognosscenarier för StorGöteborg, Trafikverket 2019-04-08.
2 Det är osäkert exakt vilket årtal utbyggnadsplaneringen realiseras.
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höga tillväxten i Askim-Frölunda-Högsbo och Lundby gör att dessa stadsdelar sticker ut
år 2035 och än mer vid utblick med potentiell framskrivning till år 2050 (Figur 1).

Figur 1 Indata avseende utveckling av befolkning för Göteborgs kommun. Antalet invånare 2050
baseras på en potentialstudie av utbyggnaden i mellanstaden och de centrala delarna av Göteborg
(källa: PM - Underlag till ny översiktsplan för Göteborg – effekter på resande- och trafikutveckling
2020-12-28).

Studeras arbetstillfällen per stadsdel är fördelningen mer ojämn mellan stadsdelarna.
Centrum hade år 2014 32 % av kommunens arbetstillfällen. Centrum planeras även för
att fortsatt vara en mycket viktig och tät stadsdel med en stor del av arbetstillfällen (32 %
av kommunens arbetstillfällen år 2035).

Centrum och Lundby planeras för att fram till 2035 få ytterligare 35 000 respektive 29 000
arbetstillfällen. Den relativa ökningen blir störst i Lundby som planeras få en dubblering
av antalet arbetstillfällen (Figur 2).
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Figur 2 Indata avseende utveckling av arbetstillfällen för Göteborgs kommun (källa: PM - Underlag
till ny översiktsplan för Göteborg – effekter på resande- och trafikutveckling 2020-12-28).

3.4 Historisk trafikutveckling
Trafikutvecklingen från år 2010 och framåt har sammanställts för Lundbyleden och
Hjalmar Brantingsgatan inklusive Göta älvbron

På Lundbyleden har trafiknivåerna ökat marginellt mellan 2010 – 2019 (Figur 3).

Stråket Hjalmar Brantingsgatan/Göta älvbron visar i den östra delen närmast Göta älv på
viss minskning under perioden. I den västra delen är förändringen mycket liten (Figur 4).

Trafikflöden på enskilda länkar kan i hög utsträckning påverkas av byggnation och
tillfälliga vägnätsändringar. Det går därmed inte, utan vidare analys, att dra slutsatser om
trafikutvecklingen i området utifrån presenterade mätningar.
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Figur 3 Historisk trafikutveckling längs Lundbyleden enligt Göteborg stads och Trafikverkets
trafikmätningar.

Figur 4 Historisk trafikutveckling längs Hjalmar Brantingsgatan och Göta älvbron enligt Göteborg
stads trafikmätningar.
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Utifrån ovanstående mätningar samt ytterligare punktmätningar från Göteborgs Stad har
en nulägesbild över trafiknivåerna inom utbredningsområdet tagits fram (Figur 5).

Figur 5 Trafikflöden (ÅDT) för nuläge. Siffror sammanställda för perioden 2014 - 2016.
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4 Validering av modell
Trafikmodellen har validerats gentemot trafikräkningar för år 2014.

Modellberäknade flöden för år 2014 redovisas i Figur 6.

Figur 6 Modellberäknade trafikflöden för år 2014 (tusentals fordon, vvmd).

I Figur 7 och Figur 8 redovisas avvikelse för modellberäknade flöden gentemot
trafikmätningar. Mätningar för år 2014 har använts i första hand. För de länkar där
mätningar saknas för år 2014 har mätningar från närliggande år omvandlats med faktor.
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Figur 7 Modellberäknade trafikflöden jämfört med trafikmätningar för år 2014. Då mätningar saknas
för 2014 har mätningar från närliggande år omvandlats med faktor. Avvikelse (modellberäknat flöde
minus mätning) i tusentals fordon per dygn (vvmd).

Generellt finns en liten underskattning av trafiken på och kring Lundbyledens västra
delar. De största avvikelserna gäller framförallt gator i norra delen av Backaplan samt
Sommarvädersgatan. På södra sidan av Göta Älv har Oscarsleden en viss överskattning
medan trafiken i Götatunneln är något underskattad i modellen jämfört med mätningar.
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Figur 8 Detaljvy Centrala Hisingen. Modellberäknade trafikflöden jämfört med trafikmätningar för år
2014 (trafikleder visas endast med ytterkantslinje). Då mätningar saknas för 2014 har mätningar
från närliggande år omvandlats med faktor. Avvikelse (modellberäknat flöde minus mätning) i
tusentals fordon per dygn (vvmd).

Sammantaget bedöms modellen återspegla trafikflöden för år 2014 tillräckligt väl för att
kunna användas för analyser av silningsåtgärder inom aktuellt uppdrag. Trafikflödes-
effekter på enskilda gator med trafikflödesnivåer under 15 – 20 000 fordon per dygn bör
dock tolkas med försiktighet. Istället bör det sammanlagda flödet för en grupp av
parallella länkar i första hand användas i effektbeskrivning och vid tolkning av effekter.
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5 Trafikutveckling 2014-2040
Framtida utveckling i vägtrafiksystemet styrs i hög utsträckning av befolkningstillväxt och
kostnader kopplat till bilkörning. De två framtida scenarier, Hållbarhet respektive Hög,
som använts som underlag för effektanalyser har samma förutsättningar sett till
befolkning och arbetsplatsutveckling vilket beskrivs i avsnitt 3.2.

I nedanstående avsnitt redogörs för vägtrafikens utveckling enligt dessa två scenarier
samt för de modifieringar av respektive scenario, med 40 km/h på lokalnätet och
bibehållen hastighet på statliga trafikleder, som skapats inom aktuellt projekt.

5.1 Scenario Hållbarhet original
I scenario hållbarhet original ingår en rad åtgärder och styrmedel som syftar till att öka
andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel. En del i scenariot är
hastighetssänkning till 40 km/h på lokalvägnätet och till 60 km/h på det statliga
trafikledsnätet i Göteborg och Mölndal (Figur 9).

Figur 9 Skyltad hastighet i scenario Hållbarhet original.

Scenario Hållbarhet original genererar en minskning av trafiken på de stora lederna
inklusive Lundbyleden (Figur 10). Observera att trafikflöden och trafikförändringar på
enskilda länkar bör tolkas med försiktighet.
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Figur 10 Trafikförändring från år 2014 fram till år 2040 enligt scenario Hållbarhet original. De grå
bandens bredd är proportionell mot antalet fordon år 2040. Färgade bandens bredd är proportionell
mot förändringen i antal fordon från 2014 till 2040. Siffror avser förändringen i tusentals fordon från
2014 till 2040. Färgskala avser procentuell förändring från 2014 till 2040, från minskade flöden
(grönt) till > 40 % ökning (mörkröd).

I scenario Hållbarhet original generar hastighetssänkningen till 60 km/h på de statliga
trafiklederna en effekt i form av att trafik trycks ut i det lokala vägnätet. Sänkningen på det
lokala vägnätet ger en motsatt effekt men inte i lika stor utsträckning vilket innebär att
Hållbarhetsscenariot i originalutförande ger en silningseffekt. Ökningen på lokala gator
beräknas till i storleksordning 2 - 4000 fordon per gata och dygn vilket beroende på
nuvarande trafiknivåer på enskilda gator skulle kunna innebära trafikökningar på mellan
10 till 50 %.

5.2 Scenario Hållbarhet med bibehållen hastighet på statliga trafikleder
I syfte att kunna analysera effekten av silande åtgärder lokalt, på och kring Lundbyleden,
behövs ett utgångsscenario där trafiklederna bibehålls enligt nuvarande hastighetsnivå. I
scenario Hög original finns nuvarande hastigheter kvar (dvs. med bibehållen hastighet på
trafikleder) men för scenario Hållbarhet behövs en modifiering för de statliga trafiklederna.

I det modifierade hållbarhetsscenariot har dagens hastigheter på trafiklederna bibehållits
medan lokalvägnätet getts hastighet 40 km/h (för tidigare 50-gator) respektive 60 km/h
(för tidigare 70/80-vägar) i likhet med Hållbarhetsscenario i originalutförande (Figur 11).
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Figur 11 Hastighetsgränser inlagda i modifierad version av Hållbarhetsscenario.

I scenariot har även ett finmaskigare vägnät införts i södra delarna av Lundby. Det pågår
ett omfattande planeringsarbete i området och exakt utformning av framtida gatunät är
inte fastlagt. Den utformning som lagts in avser ett antal länkar som öppnar upp för en
utökad lokal silning genom området. Effekten av de tillkommande länkarna beskrivs i
avsnitt 6.1.

Det modifierade hållbarhetsscenariot ger mestadels trafikminskningar på lokalvägnätet.
Lundbyleden får en trafikökning på ca 5 – 8 000 f/d (+ 15-20 %) på centrala Hisingen
(Figur 12).
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Figur 12 Trafikförändring från 2014 fram till 2040 i modifierat Hållbarhetsscenario där hastighet
bibehållits på statliga trafikleder. De grå bandens bredd är proportionell mot antalet fordon år 2040.
Färgade bandens bredd är proportionell mot förändringen i antal fordon från 2014 till 2040. Siffror
avser förändringen i tusentals fordon från 2014 till 2040. Färgskala avser procentuell förändring från
2014 till 2040, från minskade flöden (grönt) till > 40 % ökning (mörkröd).

Det scenario som använts för analyser med hållbarhetsåtgärder sammanfattas nedan:

· Befolkningen i Göteborg ökar: + 33 % (Lundby + 69 %)

· Lägre bilinnehav - 10 till -25 %

· P-avgift ökar + 20 till + 60 kr/ärende

· Fördubblad trängselskatt + 9 till + 22 kr/resa

· Ökad bränsle/energiskatt + 50%

· Minskat cykelavstånd – 25%

· Minskad restid kollektivtrafik -10%

· 40/60 km/h på kommunala vägnätet (Figur 11).

· Bibehållen hastighet på statliga vägnätet (Figur 11).
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Det modifierade hållbarhetsscenariot innebär att bilresandet inom samt till/från Göteborg
minskar med 13 % gentemot år 2014. Till/från/inom stadsdel Lundby sker dock en ökning
av bilresandet med 6 % (Figur 13).

Figur 13 Utveckling av antal bilresor (privatperson, regionalt ärende, åmvd) från 2014 till 2040 för
modifierat hållbarhetsscenario (2040 Hållb alt).

Beräknade flöden för år 2040 enligt modifierat scenario Hållbarhet återges för centrala
Göteborg i Figur 14.

Figur 14 Modellberäknade trafikflöden för år 2040 Scenario Hållbarhet med bibehållen hastighet på
statliga trafikleder (tusentals fordon vvmd).
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5.3 Scenario Hög original
I Figur 15 återges trafikflöden enligt scenario Hög original, dvs med nuvarande
hastigheter på det lokala vägnätet.

Figur 15 Modellberäknade trafikflöden för år 2040 Scenario Hög original (tusentals fordon vvmd).

5.4 Scenario Hög med 40 km/h på lokalvägnät
En modifierad variant av scenario Hög har tagits fram på samma sätt som för modifierat
hållbarhetsscenario; dvs genom att ett finmaskigare vägnät införts i södra delarna av
Lundby som öppnar upp för en utökad lokal silning genom området, samt med 40 km/h
på övriga lokalvägnätet. Effekten av de tillkommande länkarna beskrivs i avsnitt 6.1.

I modifierat scenario Hög ökar trafiken kraftigt.
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Figur 16 Trafikförändring från 2014 fram till 2040 i scenario Hög. De grå bandens bredd är
proportionell mot antalet fordon år 2040. Färgade bandens bredd är proportionell mot förändringen i
antal fordon från 2014 till år 2040. Siffror avser förändringen i tusentals fordon från 2014 till år 2040.
Färgskala avser procentuell förändring från 2014 till år 2040, från minskade flöden (grönt) till 40 %
ökning (mörkröd).

Av Figur 16 framgår att Lundbyleden tillhör de centrala sträckor som, tillsammans med
Götatunneln, i scenario Hög beräknas få den största relativa ökningen fram till 2040
(mörkröda band motsvarar en ökning på över 40 % och orangea band en ökning på 30 -
40%).

Bilresandet inom samt till/från Göteborg beräknas öka med 30 % och till/från/inom
stadsdel Lundby beräknas ökningen till ca 70 % (Figur 17).

Figur 17 Utveckling av antal bilresor (privatperson, regionalt ärende åmvd) från 2014 till 2040 för
modifierade scenarier Hållbarhet (2040 Hå) samt Hög (2040 Hög).
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Beräknade flöden för år 2040 enligt modifierat scenario Hög återges för centrala
Göteborg i Figur 18.

Figur 18 Modellberäknade trafikflöden för år 2040 Scenario Hög inklusive 40 km/h på lokalvägnätet
(tusentals fordon vvmd).

I Figur 19 redovisas jämförelse för trafikflöden på centrala Hisingen för modellberäknat
nuläge, år 2014, gentemot modifierat scenario Hållbarhet respektive modifierat scenario
Hög 2040.

                2014                                 2040 Hållbarhet                            2040 Hög

Figur 19 Jämförelse, modellberäknade trafikflöden för år 2014, 2040 Scenario Hållbarhet samt
Scenario Hög (vvmd).
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6 Effekter av silande åtgärder i gatunätet
Ett syfte med att sila trafik genom det lokala gatunätet i Lundby är att minska trafiken på
Lundbyleden så att denna kan omvandlas från trafikled till en mer stadsmässig gata.

Enligt trafikmätningar går ca 35 – 40 000 fordon per årsmedeldygn på Lundbyledens del
mellan Eriksbergsmotet – Brantingsmotet (Figur 5). Omvandlat till vardagsdygn innebär
detta ca 40 – 45 000 fordon med den största trafikmängden österut närmast
Brantingsmotet.

En gata i stadsmiljö enligt svensk standard för utformning bedöms inte klara så höga
trafikflöden som nuvarande nivåer på Lundbyleden. Kapaciteten beror i hög utsträckning
på korsningstäthet, mängden korsande trafikanter och andra delar i gatumiljön som t.ex.
kollektivtrafik, parkering och extra körfält för svängande trafik. För att en gata i
stadsmiljö med korsningar och gång/cykelpassager i plan skall kunna etableras bedöms
att trafikflödet maximalt uppgår till ca 25 000 fordon/vardagsdygn.

Siffran baseras på jämförelser med högtrafikerade gatumiljöer i Göteborg och andra
svenska städer. På Nya Allén / Parkgatan går ca 25 000 fordon/dygn om man slår
samma de båda riktningsuppdelade gatorna. I Stockholm finns flera exempel på
högtrafikerade gator i stadsmiljö; Sveavägen, St Eriksgatan och Hornsgatan har ca
25 000 fordon per vardagsdygn på respektive gata. I norrländska städer finns ytterligare
exempel på gator i stadsmiljö där väg E4 löper igenom centrala delar. På Viktoria-
gatan/E4 genom Skellefteå och Västra Esplanaden (f.d. E4) genom Umeå går ca 25 –
28 000 fordon per vardagsdygn.

Silande åtgärder har analyserats i Trafikverkets prognosmodell Sampers. Åtgärderna har
testats i steg för att succesivt se vad som krävs för att Lundbyledens framtida trafikflöde
skall komma ned till nivåer i storleksordningen 25 – 30 000 fordon per vardagsdygn.

Inledningsvis har fler silande stråk i form av en tätare gatustruktur introducerats på
Hisingen. Dessa tillkommande länkar ger mycket liten effekt på Lundbyledens flöde.

I nästa steg har en måttlig hastighetssänkning från, 70 km/h, till 50 km/h på
Lundbyleden, analyserats på Lundbyledens sträcka mellan Eriksbergsmotet -
Brantingsmotet. Kapaciteten har dock behållits på en fortsatt hög nivå. Att behålla en hög
kapacitet i kombination med en måttlig hastighetssänkning skulle kunna betraktas som en
kompromiss mellan att behålla ledens funktion som huvudstråk för tung trafik och
samtidigt omvandla leden en något mer stadsmässig gata. Även denna åtgärd visade sig
dock otillräcklig sett till önskade trafiknivåer.

Fler väglänkar över Göta älv innebär fler vägvalsmöjligheter vilket i sin tur kan sprida
trafiken på fler länkar. En tillkommande ny älvförbindelse ger enligt analyserna dock
endast marginell effekt på Lundbyledens flöde. Ytterligare älvförbindelser, kopplade till ett
utökat rutnätsmönster från de södra centrumdelarna över till Hisingssidan ger också
mycket liten inverkan på Lundbyleden.

Slutligen testades en mer omfattande omvandling av Lundbyleden. I trafikmodellen
kodades en fyrfältsgata (2 körfält per riktning) med 40 km/h samt minskad kapacitet vilket
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generade trafiknivåer på ca 25 – 30 000 f/d. En kombination av kraftig omvandling och
rutnätsstruktur ger dock ingen extra effekt på Lundbyledens flöden.

Analysresultat beskrivs nedan.

6.1 Inledande analys - silande stråk på Hisingen
I syfte att studera effekten av silande stråk, dvs. ett finmaskigare gatunät, på Hisingen har
ett antal länkar adderats i modellen (Figur 20).

Figur 20 Länkar som lagts till (orange markering) i syfte att analysera trafikeffekter av ett
finmaskigare gatunät med fler silande stråk på Hisingen.

Effektanalysen för det finmaskigare vägnätet visas nedan (Figur 21) för trafikflöden enligt
scenario Hög, dvs. det scenario som har högst trafik på Lundbyleden och där spridningen
på andra länkar därmed kan tänkas bli som högst. Hållbarhetsscenariot ger mindre
omfördelning till andra länkar till följd av lägre utgångsflöde på Lundbyleden.
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            2040 Hög, exkl. silande gatunät              2040 Hög, inkl. silande gatunät

Figur 21 Trafikflöden (vvmd) för scenario Hög 2040 utan (bild till vänster) respektive med (bild till
höger) finmaskigare gatunät med fler silande stråk på Hisingen.

Effekten för Lundbyleden är marginell. Analysen visar till och med på viss ökning i
trafikflöde vid ökad finmaskighet i det lokala nätet men skillnaden är så pass liten att den
bedöms ligga inom modellens felmarginal. Den största effekten är att trafik flyttas lokalt
inom Eriksberg respektive Backaplan, från befintliga gator till de tillkommande silande
länkarna. Nedan visas skillnaden i trafikflöde med respektive utan finmaskigare gatunät
med fler silande stråk på Hisingen (Figur 22).
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Figur 22 Differens mellan trafikflöden (tusentals fordon vvmd) med respektive utan finmaskigare
gatunät med fler silande stråk på Hisingen. Gulmarkerade länkar avser tillkommande gator i
finmaskigare nät. Finmaskigare nät ger marginell ökning med 1000 f/d på Lundbyleden.

6.2 50 km/h på Lundbyleden
Det på Hisingen finmaskigare vägnätet enligt avsnitt 6.1 har använts som utgångspunkt
för fortsatta beräkningar. I tillägg har även ändrade hastigheter från 50 km/h till 40 km/h
lagts in för lokalvägnätet samt för kommunala större gator/leder som tilldelats 60 km/h
(från tidigare 70 eller 90 km/h). För Hjalmar Brantingsgatans västra del har 60 km/h valts
eftersom utformning för denna del är oklar samt att 40 km/h bedöms ge oönskad ökning
av flöden på Lundbyleden och därmed motverka silning. Sammantaget innebär detta en
mer enhetlig hastighetsstandard på det kommunala vägnätet i linje med de nya bas-
hastigheterna (40,60,80,100,120 km/h) som successivt håller på att införas (Figur 23).
För mer beskrivning av de scenarier som legat till grund för analyser enligt nedan se
avsnitt 5.2 och avsnitt 5.4.
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Figur 23 Detaljerad vy: hastigheter och vägnät som används som grund för analyser av åtgärder
utöver silande stråk på Hisingen. För övergripande vy se Figur 11 i avsnitt 5.2.

I åtgärdsanalysen har hastigheten på Lundbyledens sträcka mellan Eriksbergsmotet –
Brantingsmotet satts ned från 70 km/h till 50 km/h genom att ändra vd-funktion från vdf19
till vdf29 (Figur 24). Kapacitetsjusteringen enligt utgångsscenario har dock behållits
(@juhast = 1.2).
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Figur 24 Rödmarkerad sträcka på Lundbyleden som I aktuell analys satts ned från 70 km/h till 50
km/h.

Hastighetssänkningen leder till ett minskat flöde på Lundbyleden; mellan Lindholmsmotet
och Brantingsmotet fås i hållbarhetsscenario ca 35 000 f/d (vvmd) och i scenario Hög ca
43 000 f/d (vvmd). Det är visserligen en minskning med ca 20 – 25 000 f/d (från 55 000
f/d i scenario Hållbarhet respektive 69 000 f/d i scenario Hög) men inte tillräckligt för att
nå ned till önskvärd flödesnivå på ca 25 000 f/d (Figur 25).

                2014                                 2040 Hållbarhet                            2040 Hög

Figur 25 Vägtrafikflöden (vvmd) för vägnät inkl. silande stråk på Hisingen samt med sänkt hastighet
till 50 km/h på Lundbyleden. Scenario hållbarhet (mittenbild), Scenario hög (högerbild) samt
jämförelse gentemot 2014 (vänsterbild)

Att sänka hastigheten på Lundbyleden från 70 till 50 km/h får mycket liten effekten på det
totala bilresandet (Figur 26).
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Figur 26 Antal modellberäknade regionala bilresor (förare plus passagerare, åmvd) för år 2014 i
jämförelse med 2040 års nivå enligt hållbarhetsscenario utan respektive med sänkt hastighet till 50
km/h på Lundbyleden. Bilresor inom samt till/från Göteborg (diagram till vänster) respektive
stadsdel Lundby (diagram till höger).

Bilresandet inom samt till/från Göteborg minskar med 0,2 %3.

6.3 Ny älvförbindelse
I syfte att se om sänkt hastighet på Lundbyleden ger större effekt om den kombineras
med ett framtida finmaskigare lokalvägnät som sträcker sig söderut över älven har två
åtgärder testats.

I den första överbryggande åtgärden har en ny älvförbindelse testats. För att få så stor
förväntad effekt som möjligt har en länk som förbinder det trafikintensiva området kring
Järntorget med Lindholmen lagts till (Figur 27 ).

3 Jämförelse kan göras med effekt av hastighetssänkning för original hållbarhetsscenario där 50-
och 60 -gator sänkts till 40 km/h samt vägar med 70 km/h och däröver har sänkts till 60 km/h för
större delen av Göteborg och Mölndal. Minskning av bilresandet inom/till/från Göteborg beräknas i
detta fall till ca 3 %.
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Figur 27 Länkar och hastigheter för gatunät som analyserats med lokalt finmaskigt vägnät på
Hisingen samt ny älvförbindelse mellan Järntorget – Lindholmen.

Den tillkommande älvförbindelsen ger en liten minskning av trafiken på Lundbyleden med
ca 2 000 fordon per dygn (Figur 28, Figur 29).
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Figur 28 Scenario Hållbarhet: Differens mellan trafikflöden (tusentals fordon vvmd) med respektive
utan ny älvförbindelse. Hastighetssänkning till 50 km/h på Lundbyleden, samt finmaskigt lokalt
vägnät på Hisingen, ingår som grundförutsättning i analysen. Differens avser alltså endast
tillkommande älvförbindelse.

Figur 29 Scenario Hög: Differens mellan trafikflöden (tusentals fordon vvmd) med respektive utan
ny älvförbindelse. Hastighetssänkning till 50 km/h på Lundbyleden, samt finmaskigt lokalt vägnät på
Hisingen, ingår som grundförutsättning i analysen. Differens avser alltså endast tillkommande
älvförbindelse.
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Trafikökningen blir, relativt sett, stor i stråket Myntgatan / Herkulesgatan; en effekt av att
Hisingsbron avlastas vilket även leder till kraftigt minskad trafik på Lundby hamngata. I
Figur 30 redovisas sammanställning av trafikflöden för scenario Hållbarhet respektive
scenario Hög i jämförelse med 2014.

                2014                                 2040 Hållbarhet                            2040 Hög
Figur 30 Sammanställning av modellberäknade trafikflöden (vvmd) för 2014 samt 2040 med ny
älvförbindelse i kombination med silande stråk på Hisingen samt med sänkt hastighet till 50 km/h
på Lundbyleden.

6.4 Rutnät inklusive fler länkar över Göta älv
Den andra överbryggande åtgärden som testats är att lägga till ett flertal nya förbindelser
över Göta älv som dessutom knyts till södra centrum i ett rutnätsliknande gatumönster
(Figur 31).
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Figur 31 Länkar och hastigheter för gatunät som analyserats med lokalt finmaskigt vägnät på
Hisingen samt rutnätsliknande gatumönster med flera nya älvförbindelser.

Fler länkar över Göta Älv och koppling till rutnätsutformad gatustruktur på södra älvsidan
ger liten effekt för trafiken på Lundbyleden som minskar med ca 2000 f/d (Figur 32).
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Figur 32 Scenario Hållbarhet: Differens mellan trafikflöden (tusentals fordon vvmd) med respektive
utan gatustruktur i rutnät inklusive flera nya älvförbindelser. I analysen har nuvarande hastigheter
på trafikleder bibehållits som grundförutsättning. Differens avser alltså endast effekt av
tillkommande länkar i rutnät.

Trafikflödesnivåer utan respektive med gatunät i rutnätsstruktur återges i Figur 33.
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                 2040 Hållbarhet                                   2040 Hållbarhet inkl. rutnät

Figur 33 Trafikflöden för vägnät utan (bild till vänster) respektive med (bild till höger) nya
älvförbindelser kopplade till en rutnätsliknande gatustruktur på södra sidan av Göta älv.
Lundbyleden har bibehållits med 70 km/h i båda analyserna.

I syfte att se om rutnätsstrukturen får en annan effekt vid kraftigt omdanad Lundbyled (se
beskrivning i avsnitt 6.5.) har dessa delar även kombinerats. I detta fall blir effekten
obefintlig; en rutnätslikande gatustruktur påverkar alltså inte flödet på en kraftigt omdanad
Lundbyled (för resultat av denna analys, se avsnitt 6.6).

6.5 Kraftig omdaning av Lundbyleden
Sänkt hastighet till 50 km/h, finmaskigare gatunät i en rutnätsliknande struktur, eller
kombination av dessa, räcker inte för att minska Lundbyledens flöden ned till en nivå som
skulle kunna hanteras på en gata i tät stadsmiljö. Ändrat gatunät ger endast marginella
effekter och det krävs därmed att hastighet och kapacitet på Lundbyleden sänks
ytterligare för att önskade flödesnivåer skall nås.

I Figur 35 redovisas resultat från analys med fyrfältsgata (2 körfält i respektive riktning) för
40 km/h och minskad kapacitet (@jukap=0.7). Hastighet och kapacitet framgår av Figur
34.
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Figur 34 Länkar och hastigheter för gatunät vid analys av kraftig omdaning av Lundbyleden. Siffror
avser värden på kapacitetsparameter (@jukap). Ändring gentemot analyser i tidigare avsnitt har
gjorts för Lundbyleden, där @jukap ändrats från 1.2 till 0.7. För övriga gator har original
kapacitetsjustering bibehållits.

I detta fall fås trafiknivåer på ca 25-28 000 f/d som kapacitetsmässigt bedöms kunna bli
hanterbara i en stadsmiljö (Figur 35).

              2014                                 2040 Hållbarhet                            2040 Hög

Figur 35 Sammanställning av modellberäknade trafikflöden för 2014 samt 2040 med sänkt
hastighet och kapacitet på Lundbyleden.
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Lundbyledens flöde minskar drastiskt, från ca 69 000 f/d ned till ca 28 000 f/d. De ca
41 000 f/d som enligt beräkningen försvinner från Lundbyledens del mellan
Lindholmsmotet och Brantingsmotet väljer till viss del andra leder. Trafiken på Norrleden,
Oscarsleden och Söderleden ökar sammantaget med ca 7 000 f/d (Figur 36).

Figur 36 Scenario Hög (övergripande vy): Differens i trafikflöden med respektive utan kraftig
hastighets- och kapacitetssänkning på Lundbyleden (40 km/h, @jukap=0.7). Färgade bandens
bredd är proportionell mot förändringen i antal fordon. Siffror avser förändringen i tusentals fordon.
Färgskala avser procentuell förändring, från minskade flöden (grönt) till 40 % ökning (mörkröd).

Viss trafik försvinner från området till följd av ändrat destinationsval. Merparten fördelas
dock ut i det lokala trafiknätet på Hisingen (Figur 37).
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Figur 37 Scenario Hög (detaljerad vy): Differens i trafikflöden med respektive utan kraftig
hastighets- och kapacitetssänkning på Lundbyleden (40 km/h, @jukap=0.7). Färgade bandens
bredd är proportionell mot förändringen i antal fordon. Siffror avser förändringen i tusentals fordon.
Färgskala avser procentuell förändring, från minskade flöden (grönt) till 40 % ökning (mörkröd).

6.6 Kraftig omdaning i kombination med rutnät
Nivåerna blir även med en kraftigt omdanad Lundbyled fortsatt höga och kapacitets-
mässigt nära eller över den grovt bedömda gränsen för gata i eftersträvad stadsmiljö. I
syfte att se om ett utvidgat nät skulle avlasta Lundbyleden ytterligare har det rutnäts-
likande nätet enligt avsnitt 6.4 analyserats i kombination med kraftigt minskad hastighet
och kapacitet på Lundbyleden.

Effekten på Lundbyledens trafikflöden blir ytterst marginell. En viss ökning, dock inom
modellens felmarginal, kan till och med skönjas mellan Eriksbergsmotet –
Lindholmsmotet. Trafikflöden enligt scenario Hållbarhet respektive scenario Hög
redovisas i Figur 38 och Figur 39. Analysen av detta kombinationsscenario har endast
gjorts med avseende på ruttval; rutnätets effekter på resfrekvens, destinations- och
färdmedelsval ingår alltså inte i analysen.
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           2040 Hållbarhet 40 km/h LL                2040 Hållbarhet 40 km/h LL samt rutnät

Figur 38 Scenario Hållbarhet 2040: modellberäknade trafikflöden för kombination av kraftig
hastighets- och kapacitetssänkning på Lundbyleden (40 km/h, @jukap=0.7) samt rutnätsliknande
gatustruktur.

           2040 Hög 40 km/h LL                          2040 Hög 40 km/h LL samt rutnät

Figur 39 Scenario Hög 2040: modellberäknade trafikflöden för kombination av kraftig hastighets-
och kapacitetssänkning på Lundbyleden (40 km/h, @jukap=0.7) samt rutnätsliknande gatustruktur.


