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1 Bakgrund 

Trafikkontoret och Trafikverket har tagit fram ett förslag till framtida utformning av 

Sisjömotet. Utbyggnaden planeras ske i etapper och Trafikkontoret önskar 

analysera framkomligheten för de olika etapperna.  

Kapacitetsanalyserna utförs med VISSIM av Sweco och resultaten av det arbetet 

redovisas i ”Tekniskt PM mikrosimulering Sisjömotet”.  

Trafikflöden/trafikefterfrågan till mikrosimuerligen har tagits fram av M4 och 

beskrivs i denna PM. 
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2 Metodik 

Trafikprognoserna och matrisberäkningar är framtagna med 
trafiksimuleringsverktygen Emme för en modell som täcker hela Söderleden.  
 
Prognoserna lyfts sedan in i trafiksimuleringsverktyget Dynameq för att generera 
trafikflöden i området runt Sisjö/Högsbo som kan extraheras för att användas i 
Swecos mikrosimuleringsmodell. I trafiksimuleringsverktyget Dynameq tas hänsyn 
till effekter av kapacitetöverskridanden i korsningar samt växlingssituationer i viss 
uträckning. Mikrosimuleringarna i VISSIM beskriver dessa effekter av 
kapacitetsöverskridande effekter på en ytterligare detaljerade nivå. 
 
Arbetsgången att generara trafikflöden till Swecos mikrosimuleringsmodell 
beskrivs nedan. 
 

Nulägesmodell 2006 
 

 Ta fram basmatris 2006 kalibrerad mot trafikräkningar i Emme. 

 Lyft in kalibrerad basmatris 2006 i Dynameq och utför 

simuleringar/nätutläggning. 

 Extrahera trafikflöden för användning i Swecos mikrosimuleringsmodell. 
 

Prognosmodell för Etapp 1 och Etapp 2 

 Utgå från kalibrerad matris 2006 och lägg till trafik för nya exploateringar i 

analysområdet. Lägg till förändringar i trafik som passerar igenom området 

till följd av trängselskatt. Två matriser tas fram, en för Etapp 1 samt en för 

Etapp 2. 

 Skapa två vägnätsscenarier i Dynameq. Ett med vägnätsförutsättningar 

Etapp 1 och ett för Etapp 2. 

 Utför simuleringar/nätutläggningar i Dynameq för Etapp 1 respektive Etapp 

2. 

 Extrahera trafikflöden för Etapp 1 respektive Etapp 2 för användning i 

Swecos mikrosimuleringsmodell. 
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3 Trafikalstring 

3.1 Trafikalstring  

Tillkommande exploateringar alstrar ny trafik. Vilka antaganden som görs över hur 

stor den alstringen är kommer att vara avgörande för resultaten av 

trafikprognoserna. I tabell 1 redovisas vilken alstring per dygn som antagits för 

olika typer av exploateringar. 

 

Tabell 1: Trafikalstringstal per dygn från nyexploateringar 

 

3.2 Intern trafik mellan handelsområden 

Viss del av trafiken till de olika handelsområdena är intern trafik inom 

handelsområdena Högsbo och Sisjön. Det vill säga en resa som t ex går från 

Söderleden till först ICA Maxi och därefter till Systembolaget och slutligen ut på 

Söderleden igen. Eller från Söderleden till först COOP och därefter XXL och 

slutligen ut på Söderleden igen. Ett antagande har gjorts att 15 % av den totala 

trafikalstringen till/från handelsområdena antas utgörs av interna resor. 
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3.3 Andel av dygnets trafikalstring under eftermiddags max 

Då trafikprognoserna skall avse en eftermiddagstimme måste dygnets total trafik 

fördelas ut på denna timma. Ett antagande har gjorts att eftermiddagstimmen 

utgör 10 % av dygnets trafik i området (utifrån trafikräkningar i området runt 

Sisjön och Högsbo). 

3.4 Fördelning av trafikalstring på riktningar 

Under eftermiddagen så är fördelningen till från ett område beroende på vilken typ 

av trafik som genereras/attraheras i området. Ett antagande har gjorts för 

tillkommande trafik att: 

 För tillkommande trafik till exploateringar med bostäder. 

o 65 % till bostadsområdet 

o 35 % från bostadsområdet 

 För tillkommande trafik till exploateringar med verksamheter. 

o 35 % till verksamhetsområdet 

o 65 % från verkssamhetsområdet 

 För tillkommande trafik till exploateringar med handel 

o 50 % till handelsområdet 

o 50 % från handelsområdet 
 

  



 
  

  

 

6 
 

4 Prognosförutsättningar 

4.1 Vägnät Etapp 1 

 På Söderleden tillkommer additionskörfält mellan Sisjömotet och 

Järnbrottsmotet.  

 I Radiomotet tillkommer en påfartsramp söderut.  

 Sisjövägen mellan Askims industriväg och Stora Åvägen blir tvåfältig, vilket 

bland annat innebär att bron över ån breddas. 

 En ny koppling tillkommer mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan. 

Den kopplingens korsning mot Sisjövägen tillåter bara högersväng in och 

högersväng ut. 

 Datavägen får en koppling till Sisjövägen. Denna korsning utformas med 

cirkulationsplats. 

 

Detaljutformning av Sisjömotet beskrivs i Swecos PM för mikrosimuleringarna 

(”Tekniskt PM mikrosimulering Sisjömotet”). 

4.2 Vägnät Etapp 2 

 Stora Åvägen förlängs till Fässbergsmotet 

 

Detaljutformning av Sisjömotet beskrivs i Swecos PM för mikrosimuleringarna 

(”Tekniskt PM mikrosimulering Sisjömotet”). 
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4.3 Markanvändning Etapp 1 

 

Figur 2: Tillkommande exploatering från dagens situation till Etapp 1 

 

Från dagens situation till Etapp 1 till kommer följande exploateringar: 

1. Exploatering 

o Fackhandel 27 000 kvm (BTA) 

o Hotell:     3 000  kvm (BTA)1 

o Verksamhet: 15 000  kvm (BTA)  

 

2. Exploatering 

o Volymhandel 12 000 kvm (BTA) 

o Volymhandel ”drive in”   6 000  kvm (BTA)2 

 

3. Exploatering 

o Fackhandel 10 000 kvm (BTA) 

o Verksamhet:   5 000  kvm (BTA)  

 

4. Exploatering 

o Verksamhet: 17 500  kvm (BTA)  
 

                                                
1
 För hotell har samma trafikalstring antagits som för verksamhet 

2
 För volymhandel med ”drive in” har halva trafikalstringen antagits av vanlig volymhandel. 
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4.4 Markanvändning Etapp 2 

 

Figur 3: Tillkommande exploatering från dagens situation till Etapp 2 

 

Från dagens situation till Etapp 2 till kommer följande exploateringar utöver det som 

tillkommit i Etapp 1: 

5. Exploatering 

o Fackhandel 15 000 kvm (BTA) 

o Verksamhet: 30 000  kvm (BTA)  

 

6. Exploatering 

o Verksamhet 75 000 kvm (BTA) 

 

7. Exploatering 

o Bostäder:        450  lägenheter 
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4.5 Övriga prognosförutsättningar 

Utöver de beskrivna förutsättningarna i avsnitten ovan gäller ytterligare några 

förutsättningar som är värda att redovisa. 

 Trängselskatt – Den trafik som passerar igenom området på de stora 

lederna Söderleden, Västerleden, Dag Hammarskiöldsleden och Säröleden 

baserar sig på den officiella och aktuella prognosen (med Sampers, 

”Alternativ Gul”) för en situation med trängselskatt i Göteborg. 

 

 K2020 – De förbättringar av kollektivtrafiken som planeras inom ramen för 

projektet K2020 finns till viss del med i prognoserna genom de 

förutsättningar som gällt för trängselskatteprognoserna i Sampers. För mer 

detaljer runt de förutsättningarna hänvisas till Trafikverkets trafikprognoser 

för införande av trängselskatt i Göteborg. 
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5 Prognosresultat 

5.1 Övergripande prognosresultat Etapp 1 

 

Figur 4: Flöden eftermiddag Etapp 1 
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5.2 Övergripande prognosresultat Etapp 2 

 

Figur 5: Flöden eftermiddag Etapp 2 

 

 

 


