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Alstring verksamhetslokal 

Då butiksytan är mindre än nuvarande yta så bedöms den nya butiken inte alstrar någon extra 

tillkommande trafik. 

Alstring bostäder 

Inom planen finns två alternativ angående bostadsbebyggelsen. Det ursprungliga förslaget var att 

bygga 180 vanliga lägenheter i fastigheten, men nuvarande tänkt exploatör planerar att istället bygga 

450 studentlägenheter. Därför har båda dessa alternativ analyserats nedan. 

För att beräkna alstringen för den aktuella planen så har Trafikkontorets verktyg Resekalkyl använts. 

Denna bygger på generella medelvärden för hela staden och den aktuella stadsdelen. I genomsnitt i 

Göteborg bor det ca 2,1 personer per lägenhet och de gör i genomsnitt 2,6 resor per person och dag. 

Dessa resor fördelas per färdmedel enligt färdmedelsfördelningen i nuläget och den framtida 

målbilden vilken är baserad på Göteborg stads trafikstrategi. 

Det görs här alltså ingen skillnad på om man bygger en studentlägenhet eller en vanlig lägenhet vad 

gäller alstring eller färdmedelsfördelning. 

Alternativ 1 – 180 lägenheter 

Nedan redovisas alstringen för 180 lägenheter och hur de fördelas per färdmedel i nuläget och den 

framtida målbilden vilken är baserad på Göteborg stads trafikstrategi. 

 

 2018 2035 

 Median Min/Max Median Min/Max 

Gång 137 113-168 200 164-244 

Cykel 57 47-70 121 99-148 

Kollektivtrafik 250 206-306 281 231-343 

Bil 337 276-411 180 148-220 

 

Denna exploatering alstrar således 337 bilresor och tar man hänsyn till personbeläggningen i 

respektive bil, som i dagsläget 1,2 personer per bil, får vi cirka 280 fordonsrörelser. 



Alternativ 2 – 450 studentlägenheter 

Nedan redovisas alstringen för 450 studentlägenheter och hur de fördelas per färdmedel i nuläget 

och den framtida målbilden vilken är baserad på Göteborg stads trafikstrategi. 

 

 2018 2035 

 Median Min/Max Median Min/Max 

Gång 344 282-420 500 411-611 

Cykel 144 118-176 303 248-370 

Kollektivtrafik 626 513-764 702 576-858 

Bil 841 690-1027 450 369-549 

 

Enligt resekalkyl hade denna exploatering alstrat 841 bilresor. Då studenter har en helt annan 

färdmedelsfördelning jämfört med övriga befolkningen bedöms detta var en kraftigt överskattad 

siffra. Enligt en RVU som genomförts bland studenter vid GU 2007 tar sig endast 8% till och från 

skolan med bil (kör ensam eller samåker). 

 

Appliceras denna fördelning på det totala resandet som studentlägenheterna alstrar ger det en 

alstring om 120 bilresor per dygn.  

Tar man hänsyn till personbeläggningen i respektive bil, som i dagsläget 1,2 personer per bil, får vi 

cirka 100 fordonsrörelser per dygn. 

 

 



Fördelning i vägnätet 

Nedan redovisas hur trafiken till och från det aktuella basområdet fördelas i vägnätet för 

nulägesscenariot i staden trafikmodell. 

 

Appliceras samma fördelning på alstringen som den här planen genererar fås följande tillkommande 

trafik på vägnätet. 

Gata Vägdel Andel Antal Alternativ 1 Antal Alternativ 2 

Västerleden Väster om Tynneredsmotet 4% 10 0 

Väster-/Söderleden Öster om Järnbrottsmotet 18% 50 20 

Dag Hammarskjöldsleden Norr om Marconimotet 31% 90 30 

Dag Hammarskjöldsleden Söder om Marconimotet 31% 90 30 

Säröleden Söder om Järnbrottsmotet 8% 20 10 

 

Detaljplanen bedöms alltså bidra med som mest 50 fordon på det statliga vägnätet (Väster-

/Söderleden öster om järnbrottsmotet), vilket under maxtimmen motsvarar cirka 5 fordon per 

timme. 


