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Projektinformation 

Inom den aktuella detaljplanen vid Briljantgatan och Smaragdgatan planeras att bygga ytterligare ca 

270 lägenheter och en förskola. 

Nuläge 

Det specifika basområdet består idag (2016) av 501 hyresrättslägenheter och även en del 

verksamheter, bland annat en bensinmack och en snabbmatsrestaurang. Enl. trafikkontorets 

analysmodell alstrar området totalt sett 1 500 bilresor per dygn. Detta omfattar all trafik som 

området genererar, både alla privata resor och näringslivets resor. Slås detta resande ut endast på 

bostäderna ger det ett genomsnittligt alstringstal på 3 bilar per bostad och dag.  

Modellen som dessa siffror är hämtade från bygger på data från Trafikverkets trafikprognosmodell 

Sampers som därefter nedbrutits till det specifika basområdet. Det finns osäkerheter både i 

modellverktyget och i nedbrytningen på det aktuella basområdet då zonindelningen i de båda 

modellerna ej helt överensstämmer med varandra. Siffror ska därmed tolkas med viss försiktighet 

vad gäller detaljeringsgrad, men beräkningarna ger ändå en god bild av storleksordningen av 

trafikens som området alstrar.  

Alstringstal i modell: 

 Nuläge 

Alstring [bilar/dygn] 1528 

Boende 1530 

Bostäder 501 



Alstringstal [resor/boende] 1,00 

Alstringstal [resor/bostad] 3,05 

Trafikalstring och flödesfördelning 

Trafikkontorets alstringsverktyg Resekalkyl har använts för att beräkna trafikalstringen. Verktyget 

beräknar alstringen utifrån resvanestatistik för bostäder och olika typer av verksamheter 

(skola/förskola, kontor, handel, industri). Resorna fördelas därefter ut på olika färdmedel utifrån 

resvanestatistik på en aggregerad nivå som motsvarar den äldre stadsdelsnämndsindelningen. För att 

hantera osäkerheter i grunddata och skillnaderna på färdmedelsfördelningen inom respektive 

stadsdelsnämnd redovisas ett intervall av resor för respektive färdmedel.  

Den aktuella planen genomförs inom området Tynnered (enligt gamla stadsdelsnämndsindelningen), 

vilket alltså är indata för vilka färdmedelsandelar som ska användas i kalkylen.  

Alstringsverktyget beräknar resandet för respektive exploatering och hur denna fördelar sig på olika 

färdmedel, dels enligt färdmedelsfördelningen som den ser ut idag och dels för år 2035 under 

förutsättning att färdmedelsfördelningen enligt trafikstrategins mål uppnås. 

Detta ger en god bild av inom vilket intervall det är rimligt att alstring från respektive exploatering 

bidrar med. Men den faktiska alstringen beror i stor grad på hur planen utformas och vilka 

mobilitetsåtgärder som genomförs inom denna, men även vilka generella förutsättningar för de olika 

trafikslagen som det aktuella området erbjuder.  

Då alstringsverktyget beräknar vad respektive verksamhets exploatering genererar för resor var för 

sig så redovisas här nedan bostädernas och förskolans alstring separat. Detta för att inte dubbelräkna 

resor då resorna som alstras av bostäderna bland annat omfattar resor till/från förskolan.  

Därefter redovisas en sammanställning av den totala trafikalstringen och de antaganden som görs. 

Nedan redovisas resultaten från Resekalkyl i både diagram- och tabellformat. Diagrammen visar med 

staplarna medianvärdet för respektive färdmedel och ett intervall för att hantera skillnaderna och 

osäkerheterna inom stadsdelsnämnden. 

  



Lägenheter 

De ca 270 lägenheterna som planeras inom detaljplanen genererar enligt Resekalkyl resor enligt 

nedanstående diagram och motsvarande värden i tabellform. 

 
 2017 2035 

 Median Min/Max Median Min/Max 

Gång 194 162-230 250 208-296 

Cykel 39 32-46 50 42-59 

Kollektivtrafik 333 278-395 444 371-527 

Bil 544 454-645 366 306-435 

 
Förskola 

Den förskola på 1 600 BTA som planeras inom detaljplanen genererar enligt Resekalkyl resor enligt 

nedanstående diagram och motsvarande värden i tabellform. 

 
 2017 2035 

 Median Min/Max Median Min/Max 

Gång 168 141-199 217 182-255 

Cykel 34 28-40 43 36-51 

Kollektivtrafik 289 242-340 385 323-454 

Bil 472 396-556 318 267-375 



Sammanställning hela detaljplanen 

Nedan en sammanställning av resultaten från alstringsverktyget vad gäller bilresor för hela 

detaljplanen. 

 2017 2035 

 Median Min/Max Median Min/Max 

Lägenheter 544 454-645 366 306-435 

Förskola 472 396-556 318 267-375 

 

Området har en bra tillgänglighet till god kollektivtrafik i form av närhet till vältrafikerade 

spårvagnshållplatser (hpl Briljantgatan & hpl Smaragdgatan) och Frölunda Torg inom gångavstånd. 

Det finns även bra cykelvägar i närheten som leder in till centrala Göteborg. Området har även god 

tillgänglighet och närhet till väginfrastruktur.  

Utifrån dessa förutsättningar bedöms utgångspunkten för alstringen från området ligga i det nedre 

spannet som finns i Tynnered i dagsläget enligt verktyget resekalkyl (fetmarkerade värden i tabellen 

ovan).  

Bostadsresor 

Resorna som bostäderna alstrar för hela detaljplanen är ca 450 (454) bilresor per dygn. 

Alstringsverktyget beräknar antal resor, så för att beräkna hur många bilar detta motsvarar behöver 

hänsyn tas till personbilsbeläggningen i varje bil, som för Göteborg är ca 1,2 personer/bil i dagsläget. 

Beläggningen bedöms i framtiden öka pga de åtgärder som staden arbetar för, i form av 

marknadsmässiga prissättning på parkering, förbättrad tillgänglighet och prioritering av andra 

trafikslag vilket i sin tur får till följd att bilens plats i staden reduceras. Detta bedöms leda till att 

framförallt arbetsresor med bil minskar som i dagsläget i stor utsträckning består av ensamma förare. 

Därför har en beläggningsgrad på 1,3 personer/bil antagits i det här fallet. Den totala tillkommande 

biltrafiken med start- eller slutpunkt i detta område till ca 350 bilar per dygn (454/1,3=349).  

Inom planerna som tas fram inom Bostad 2021 finns möjlighet att minska antalet parkeringsplatser 

upp till 25% jämfört med det gällande parkeringstalet mot att fastighetsägaren inom planen 

genomför ett antal mobilitetsåtgärder för att minska bilanvändningen. I denna planen har man 

beslutat att genomföra mobilitetsåtgärder i den utsträckningen så att man får minska antalet 

parkeringar med 15%. I beräkningarna har mobilitetsåtgärderna tillsammans med de minskade 

antalet parkeringar antagits minska biltrafikalstringen med 15%. 

Med de planerade mobilitetsåtgärderna som genomförs inom planen beräknas de nya bostäderna 

alltså alstra ca 300 (349*0,85=297) bilar per dygn. 

Förskoleresor 

Förskolan som byggs i området bedöms huvudsakligen ha barn som bor i närområdet. TK:s 

bedömning är att minst 80% av resorna till förskolan sker inom det aktuella basområdet. Dessa resor 

omfattas således av resorna som bostäderna genererar. Av de ca 400 (396) resorna som förskolan 

alstrar tillkommer alltså endast knappt 80 (396*0,2=79) bilresor som kommer utifrån området och 

därmed belastar vägnätet utanför området. 



Alstringsverktyget beräknar antal resor, så för att beräkna hur många bilar detta motsvarar behöver 

hänsyn tas till personbilsbeläggningen i varje bil, som för Göteborg är ca 1,2 personer/bil. Denna 

siffra är väldigt låg för bilresor till en förskola då ett barn som hämtas och lämnas på en skola ger 

upphov till 6 resor under 4 bilförflyttningar pga att den förälder som hämtar och lämnar ger upphov 

till totalt 4 resor. Detta ger att personbilsbeläggningen för resor till och från förskolor är minst 1,5. 

Om flera barn eller andra följer med i bilen så blir denna siffra högre.  

Detta ger att förskolan alstrar drygt 50 (79/1,5=53) bilar per dygn. 

Nuvarande bebyggelse och verksamheter i området 

Den nya bebyggelsen sker på befintliga parkeringsplatser som ersätts av parkering under mark samt i 

ett parkeringshus. Detta gör att befintliga boende kommer få en något försämrad tillgänglighet till sin 

bil och troligtvis kommer priset för parkering kommer stiga i området. Detta kommer med stor 

sannolikhet leda till ett lägre bilinnehav och nyttjande av bilen. Det är dock svårt att bedöma hur stor 

denna effekt är och därför bortses från denna effekt i beräkningen. 

Sammanfattning hela detaljplanen 

Nedan summeras de bilar som exploateringen inom planen bedöms bidra med per dygn: 

  Bilar per dygn 

Bostad 300 

Förskola 50 

 

Trafikflödesfördelning 

Riktningsfördelning för resor till och från det aktuella området antas bli samma som idag. Underlaget 

har hämtats från Trafikkontorets analysmodell Visum. Nedan illustreras hur dagens trafik som har 

start- eller målpunkt i det aktuella basområdet fördelas i vägnätet (utan tillskott från exploateringen).  

 
Figuren ovan visar hur dagens trafik till området fördelas på vägarna i området.  



Den nya exploateringen ger tillskott om totalt (båda riktningar) ca 350 fordon per dygn enligt 

fördelningen nedan: 

Gata Vägdel Andel Antal 

Västerleden Väster om Tynneredsmotet 41% 140 

Västerleden Öster om Tynneredsmotet 44% 150 

Söderleden Öster om Järnbrottsmotet 21% 70 

Dag Hammarskjöldsleden Norr om Järnbrottsmotet 8% 30 

Säröleden Söder om Järnbrottsmotet 11% 40 

 

Sammanfattningsvis gäller alltså att den nya bebyggelsen kan förväntas bidra med ett tillskott på ca 

150 fordon per dygn på Västerleden både väster och öster om Tynneredsmotet, vilket motsvarar ca 

15 fordon under maxtimmen. 

Stadens bedömning är att planens påverkan på det statliga vägnätet är marginell och att 

utbyggnaden inte utgör någon påtaglig skada på riksintresset för kommunikation.  

Staden gör vidare den generella bedömningen att bostadsutbyggnad i Göteborg, även i de fall 

bebyggelsen lokaliseras nära en statlig väg, i lägre grad kommer att bidra till trafikbelastningar på de 

statliga vägarna än vad som skulle ske om motsvarande mängd bostäder skulle byggas längre från 

regionens kärna som utgörs av Göteborgs centrum. Utbyggnader i Göteborg är att föredra med 

hänvisning till att boende i Göteborg har betydligt lägre bilanvändning än vad som är fallet i andra 

delar av regionen. Bilanvändningen bland göteborgarna kommer också ytterligare minska genom att 

staden har uttalade mål för arbete med mobilitetsplanering för minskat bilresande. Inom 

BoStad2021 förstärks trovärdigheten i detta arbete av de 10-åriga mobilitetsavtal som kommunen 

skriver med exploatörerna, och som ålägger båda parter att aktivt arbeta med frågorna. 

 


