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Sammanfattande kommentarer på trafikutredning Nödinge  
Nödinge trafikutredning juni 2016, rev oktober 2016; Sweco 
 
Trafikutredningen utgör ett kunskapsunderlag för Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge. Nedan sammanfattande kommentarer på 
trafikutredning syftar till att underlätta förståelsen av underlaget. 
 
Visioner och beskrivningar av Nödinges utveckling i trafikutredningen, bland annat omnämnt som strukturplan, utbyggnadsplaner och byggvolymer  
utgår från tolkningar av tidigare skissarbete. För aktuella beskrivningar hänvisas till Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge.  
 
Gatustrukturer presenterade i trafikutredningen utgör exempel och förslag på hur stråk kan struktureras i Nödinge. Se Översiktsplan för Ale 
kommun, fördjupad för Nödinge för riktlinjer som gäller för kommande planering.  
 
Trafikanalyser har genomförts som tar hänsyn till ett utbyggt Nödinge år 2030 och dess framtida trafikrörelser. Analysen utgår från att 
färdmedelsfördelningen förblir oförändrad och att andelen resor genomförda med cykel, till fots eller med kollektivtrafik inte ökar. Ambitionen 
med planeringen är dock att färdmedelsfördelningen ska förändras. Analyserana fungerar som exempel. 
 
Inventeringen av parkering i centrala Nödinge är översiktlig. Inventering och analys fördjupas i annan pågående planering för Nödinge och i 
forskningsprojekt som kommunen deltar i. 
 
Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun 
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Ale kommun arbetar med att upprätta en  fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för utveckling av ”småstaden” 
Nödinge.  I planarbetet ingår att genomföra en tra-
fikutredning.  SWECO Transport System fick upp-
draget att genomföra utredningen som nu är slutförd 
och presenteras i denna rapport.   

Trafikutredningen, som avser hela Nödinge med 
fokus på tätortens centrala delar, omfattar nuläges-
beskrivning samt analys och förslag till utveckling 
av gatunätet enligt kommunens ambitioner.  Syftet 
är dels att redogöra för nuvarande gatunäts styrkor 
och svagheter dels att föreslå hur trafiksystemet kan 
utvecklas för att underlätta rörligheten inom tätorten 
och att möta kommande befolkningsökning.  Tra-
fiksystemet skall vara robust såtillvida att det skall 
stödja en hållbar transportförsörjning samt vara 
flexibelt med möjlig stegvis utbyggnad.  
Rapporten redovisar hur fysiska barriärer kan över-
bryggas och hur stråk kan utvecklas för att skapa ett 
stadsnät som känns tryggt, gent och inkluderande.  
Rapporten diskuterarar också principiella lösningar 
för utveckling av Ale Torg med pendeltågstationen.   
I studien beaktas kommunens planer för nya bostä-
der inom Nödinge med behov av att utnyttja gatu-
nätet.

1 BAKGRUND OCH SYFTE
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2 FRAMTIDA NÖDINGE
Nödinge är på stark tillväxt.  Prognosen är att tätor-
ten inom överskådlig tid kommer att växa till dubbla 
storleken från dagens ca 5500 invånare.  Framförallt 
är det områden i de centrala delarna som planeras 
för nybyggnation av bostäder.   

Ambitionen är att Nödinge med sin växande befolk-
ning ska utvecklas till en attraktiv småstad som är 
lätt att röra sig i med gena trygga förbindelser mellan 
målpunkterna. Dagens trafikstruktur som ger stort 
utrymme för bilen skall ändras till en struktur som 
istället prioriterar gående och cyklister.  Samtidigt 
skall också bilister kunna ta sig till  sina mål i centra-
la Nödinge i ett gent och tydligt gatunät om än på de 
gåendes villkor.  Som pendlare ska man lätt kunna 
ta sig till och parkera sin cykel eller bil vid den för 
orten så viktiga pendeltågstationen.  

Ambitionen är minskat bilberoende och att kol-
lektivtrafik och cykel skall vara det självklara valet.  
Goda förutsättningar finns för detta då hela orten 
inklusive stationen är fullt åtkomlig som gående el-
ler cyklist.   

Stadens avgränsning
Strukturplanen för ”småstaden Nödinge” innebär att 
bebyggelsen koncentreras inom en radie på ca 600 
meter kring Ale Torg och pendelstationen.  Norra 
Kilandavägen som utgör gräns mot norr fungerar 
som förbifart i öst-västlig riktning.  Kopplingen mot  
Nol är viktig att utveckla och ingår därför också i 
planen.  Väg E45 utgör avgränsning mot väst.

Mål
Målet är att skapa en trafikstruktur som bidrar till  
att utveckla ”småstaden” Nödinge till en än mer att-
raktiv plats för boende, verksamma och besökande.  
Det som eftersträvas är en samhällsstruktur som är 
lättförståelig och orienterbar med ett utvecklat att-
raktivt och lätt tillgängligt centrum. Inom samhället 
ska man tryggt och säkert enkelt kunna orientera sig 
som cyklist eller gående, men också känna att man 
kan ta bilen när så är nödvändigt även om det tar 
extra tid att komma fram till sitt mål.  De olika tra-
fikslagen skall kunna samsas om utrymmet, dock på 
de gåendes villkor där så erfordras.  

Medel
Genom att koppla samman återvändsgator utvecklas 
stråk som överbryggar barriärer, förbättrar orienter-
barheten och bidrar till ett inkluderande trafiksys-
tem.    

Det utifrånmatade biltrafiksystemet vänds till ett 
system som tillåter viss genomsilning av bilar, vilket 
förbättrar tillgängligheten och ökar närvaron.  

Tillskapande av nya byggrätter bidrar till finansie-
ring av gatubyggnader.  
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3 NÖDINGE IDAG
3.1	 Allmänt
Nödinge är beläget vid väg E45 och Norge Vänern 
banan ca 25 km norr om centrala Göteborg.  Vägen 
och järnvägen utgör samhällets gräns åt väster med 
Göta älv.  Strax norr om Nödinge ligger Nol, vilket är 
ännu ett av Ale kommuns samhällen lokaliserade ut-
med vägen och järnvägen i älvdalen.  Mot öster och 
söder övergår Nödinge tätortsområde i jordbruks-
områden med inslag av fast bostadsbebyggelse.  

Väg E45 med parallellgående lokalväg, Alevägen, 
är den viktigaste vägförbindelsen i riktning söderut 
mot Göteborg och norrut mot Trollhättan och Vä-
nersborg.  Kilandavägen är huvudförbindelse i rikt-
ning österut.  Närmast Nödinge passeras Vimmer-
sjön med bad och idrottsplats.    

Via Nödinge station finns möjligheten att ta sig 
med buss eller pendeltåg söderut mot Göteborg och 
norrut mot Trollhättan och Vänersborg.
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I tätorten bor idag ca 5500 invånare.  Bostadstyperna 
är flerbostadshus närmast centrum som omges av 
villa- och radhusområden. Nödinge centrum med 
Ale Torg är beläget närmast E45 och innefattar ett 
antal  byggnader med dagligvaruhandel, detaljhan-
del och service, parkeringsytor och pendelstation. 
Ale Torg är en knutpunkt dit invånarna tar sig för att 
pendla med buss och tåg, handla eller tillgodogöra 
sig den service som erbjuds.  Torget knyter idag inte 
an naturligt till övriga samhället utan utgör en egen 
enhet som man transporterar sig till och från.
Från Ale Torg tar man sig på cykel eller till fots öst-
erut utmed skolstråket som innefattar förskola och 
låg-, mellan- och högstadieskola samt idrottshall och 
kulturhus. Ytterligare ett par förskolor finns i övriga 
delar av tätorten.  I anslutning till skolstråket finns 
aktivitetsområde med skateramp och större gröny-
tor avsedda för bollspel, vilket utnyttjas av invånare i 
olika åldrar under hela veckan.

Genom Nödinges centrala delar meandrar Hålls-
dammsbäcken från öster till sitt utlopp i Göta Älv.  
Bäcken med sitt ravinlandskap är av skiftande bredd 
genom samhället.   

Backavägen löper genom den södra bebyggelsen och 
fungerar som en blandning av lokalgata och förbifart 
för boende i öster, om än långsam och vindlande. 
Via Backavägen når man också Backa Säteri Golf-
klubb, dit man även kan ta sig via cykelväg norrifrån 
med början i Klockarevägen.

Norra Kilandavägen leder biltrafik förbi tätorten.  

Via Gamla Kilandavägen når man idrottsplats och 
badplats vid Vimmersjön, strax öster om tätor-
ten.  Separat gång- och cykelbana finns utmed hela 
sträckan från idrottsplatsen in till stationsområdet.  

3.2	 Samhället
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Stora delar av Nödinge är från 1960-talet med influ-
enser från den tidens planeringsfilosofi.  Trafiksepa-
rering och differentiering var ledorden som resulte-
rade i utifrånmatade biltrafiksystem i syfte att hålla 
isär mjuka och hårda trafikanter.  Det främsta skälet 
för detta var trafiksäkerhet, vilket var behjärtansvärt 
men resulterade i områden med ”tomma” inre delar 
och svårorienterbara yttre gatusystem.  

Bostadsområdena i centrum som utgörs av kvarter 
med flerbostadshus är bilfria med parkering i utkan-
ten av områdena. Innergårdar och områden mellan 
byggnaderna är bilfria med stora gröna inslag. Inom 
villa- och radhusområdena som omger flerbostads-
husen är biltrafiken indragen närmare bostäderna, 
vilket gör att gatunätet är mer integrerat i dessa de-
lar. Områdena är dock utifrånmatade, vilket betyder 
att boenden enbart nås via de större vägarna och att 
matargatorna slutar i återvändsgränder utan möjlig-
het till genomfart.  

Där genomfart inte är möjlig minskar tillgänglighe-
ten och orienterbarheten.  Det blir svårt att förstå 
var man befinner sig i förhållande till ortens övriga 
områden när det inte finns någon direkt koppling 
mellan dem. Som besökande bilist kan det vara svårt 
att orientera sig, eftersom man inte kan leta sig fram 
genom områden.

För att tydliggöra centrala Nödinges styrkor och 
svagheter gjordes en SWOT-analys (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats).  Det är troligt 
att vissa egenskaper hos gatustrukturen är fungeran-
de och positiva för orten.  Därför behöver dom upp-

märksammas för att kunna bevaras på ett passande 
vis. På samma sätt behöver svagheterna belysas för 
att kunna ses över och istället omformas till något 
positivt för orten. 

SWOT-analys för biltrafik
Nedan redovisas en SWOT-analys för bilsystemet.  
En styrka med det utifrånmatade bilsystemet är att 
det skapar en trygg och säker miljö i områden dit 
biltrafik inte når.  En svaghet är dock att orienter-
barheten försämras med många återvändsgator.  En 
möjlighet genom dessa egenskaper är dock att göra 
Nödinge till en cykelstad, då opinion mot gatuut-
byggnad och öppnandet av genomfarter för bil kan 
uppfattas som ett hot. 

3.2	 Biltrafik
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Gång- och cykelstråken sammanlänkar områdena i 
högre utsträckning än bilvägarna och är mer finmas-
kiga.  Dock finns barriärer också för dessa trafikan-
ter i form av höjdryggar och Hållsdamsbäcken som 
delar staden i nord och syd har få korsningspunkter.

SWOT-analys för gång- och cykeltrafik
Cykelnätets styrka är att det är tätt och gent relativt 
bilnätet, och pendlare kan cykla konfliktfritt på Nor-
ra Kilandavägen med undantag för en kort sträcka. 
En svaghet i ambitionen att få fler att cykla är dock 
att det finns barriärer i form av Hållsdammsbäcken 
och höjdområden, som gör att cyklister tvingas ta 
omvägar. En möjlighet är att skapa fler överbrygg-
ningar över bäcken och att förtäta gång- och cykel-
nätet i centrala Nödinge där behov och möjlighet 
finns.

3.3	 Gång-	och	cykeltrafik
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4 UTBYGGNADSPLANER
Utbyggnad på kort sikt
Utbyggnadsplanerna på kort sikt framgår av vidstå-
ende kartillustration som är hämtad från kommu-
nens strategidokument.  Ale kommuns plan är att 
förstärka Nödinges centrala delar med  mer handel, 
verksamheter och medborgarservice.  Samtidigt 
skall centrum rustas upp och utvecklas till en attrak-
tiv central mötesplats för såväl Nödinges invånare  
som övriga Alebor.  Stationen skall vitaliseras och 
ges en mer framträdande plats i centrum.  
Plats för mer boenden planeras i centrums närom-
råde.  En stor satsning blir i området Stenkil som lig-
ger söder om samhället längs E45.  Planarbetet för 
Ale Höjd öster om Norra Kilandavägen är avbrutet 
och kommer sannolikt inte att återupptas.  
Sammantaget innebär redovisade planområden ett 
tillskott av strax under 1000 bostäder för genomför-
ande på kort sikt.  

Utbyggnad på lång sikt
Ale kommun arbetar med att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) som styrdokument för utveck-
ling av Nödinge enligt visionen. Denna trafikutred-
ning utgör ett av underlagen till översiktsplanen.
Målet är att Nödinge skall utvecklas till en hållbar
och attraktiv småstad där bostäder, handel och of-
fentlig service ges möjlighet att utvecklas. För att nå
målet skall orten i första hand förtätas så nära pen-
deltågstationen som möjligt i syfte att underlätta re-
sande med kollektiva färdmedel men också för att
undvika onödig bilkörning inom orten. Planen ut-
går från att befolkningen skall fördubblas jämfört år
2013.
I kommunens dokument från 2015-03-05
fördelas befolkningen geografiskt så att befolknings-
tätheten blir högst närmast centrum och pendeltåg-
stationen.
Inom 600 meters radie från stationen ökar befolk-
ningen från ca 1800 personer till mellan 5000 och
6000 personer.
Inom zonen 600 till 1200 meters radie ökar befolk-
ningen från ca 2600 personer till mellan 3000 och
3500 personer.
Inom zonen 1200 till 2000 meter ökar befolkningen
från ca 2000 personer till mellan 3000 och 3500 per-
soner.
Denna befolkningsprognos har också använts för
beräkning av framtida resbehov och biltrafik.
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Ale-Lätt att leva 
DECEMBER 2014 

P L A N E R A D  B O S T A D S E X P L O A T E R I N G  

Befolkningen	i	Nödinge
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5 UTVECKLA STRÅK
Nödinge är geografiskt ett uppdelat samhälle.  Detta 
kan i stora stycken förklaras med dess gatustruktur 
som är ett resultat av 1960-talets planerings filosofi 
med ett utifrånmatat biltrafiksystem.  Detta har fått 
till följd att de centrala delarna är relativt glest ex-
ploaterade med brist på tydliga kopplingar.  Fysiska 
barriärer är också en anledning till bristande kon-
takter och tillgänglighet. (se tidigare analys av nuva-
rande situation)  

För att råda bot mot dessa brister föreslås att det uti-
från matade trafiksystemet utvecklas till ett system 
som tillåter viss genomströmning av biltrafik genom 
att det yttre gatunäten knyts samman i ett system av 
tydliga stråk.  

Vidstående illustration redovisar hur gator knyts 
samman till tydliga stråk genom samhällets centrala 
delar och hur dessa möts i betydelsefulla noder.  Il-
lustrationen visar också stråkens forsättning i olika 
riktningar ut ur samhället.  

Skolstråket (Vitklövergatan)
Ett viktigt steg mot förverkligandet av visionen är 
att utveckla ”skolstråket” utmed Vitklövergatan mel-
lan Ale torg och Ga Kilandavägen med fortsättning 
österut mot Vimmersjön.  Stråket blir en tydlig axel 
att orientera sig utmed.  Genom att tillåta biltrafik i 
gångfart skapas ett livfullt stråk med möjlighet till 
hämtning och lämning vid skolorna längs med strå-
ket.  Stråket tydliggör också kopplingen till Ale Torg, 
pendelstationen och handeln.  Ale torg utvecklas till 
en plats för möten och aktiviteter.  Platsen får sta-
tionen som fond i väster och kulturhuset som fond 

i öster.  Längs sidorna utvecklas handel och service.  
Kanske är detta också platsen för ett nytt stadshus.   

Rödklöverstråket
Rödklövergatan utvecklas liksom Vitklövergatan till 
ett starkt stråk för alla trafikslag hela sträckan mellan 
Fyrklövergatan och Alevägen.  Nya byggrätter kan 
skapas på nuvarande parkeringsområden och på de-
lar av idrottsområdet.  

Fyrklöverstråket
Precis som samhället behöver knytas ihop i öst-väst-
lig riktning är det nog så viktigt att göra detsamma i 
nord-sydlig riktning.  Idag utgör Hållsdammsbäck-
en barriär mellan de norra och de södra delarna.  

Här föreslås att Fyrklövergatan förlängs söderut 
över/förbi idrottsområdet där den möter ”Skolstrå-
ket”.  Härifrån ges stråket en forsättning söderut över 
Hållsdammsbäcken och möter Patron Ahlmanns 
Allé i korsningen med Klockarevägen.  

Härigenom skapas ett kontinuerligt stråk hela vägen 
från Norra Kilandavägen i norr till Backavägen i sö-
der.  Från N Kilandevägen fortsätter stråket norrut 
mot Nol.  Från Backavägen kopplar stråket mot 
Stenkil i söder.  

Klöverstigsstråket
Hållsdammsbäcken utgör också barriär i den västra 
delen mellan centrum och samhällets södra sida.    
Nuvarande passage genom bäckravinen är endast 
för gång- och cykeltrafik och är svår att hitta och kan 
kännas otrygg.  Därför är en ny förbindelse på bro 
över ravinen befogad.  Denna förbindelse bör ham-

na i nivå med omgivande gator som direkt koppling 
mellan Klockarevägen och Vitklövergatan.  

Södra Klöverstigen
Befintlig parkeringsgata öster om befintlig han-
delslada utvecklas till en huvudgata med separerad 
gång- och cykelbana och trädplantering.  Den nya 
gatan förlängs norrut och kopplas direkt mot Norra 
Kilandavägen.    

Handelsladan delas upp för att möjliggöra direkt 
passage för gång- och cykeltrafikanter österifrån in 
till Ale torg.  

Hur de utvecklade stråken skall trafikregleras är en 
fråga om robusthet, tillgänglighet och trafiktålighet.   
Vilka delar av stråken som skall vara öppna för bil-
trafik och på vilka villkor skall avvägas mot de stör-
ningar som det kan medföra.   
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6 BILTRAFIKANALYS
Metod
Analyserna har genomförts med stöd av en trafik-
modell för Nödinge som tagits fram i samband med 
denna trafikutredning. Modellen som byggts upp i 
analysverktyget Visum baseras på uppgifter om nu-
varande och framtida markanvändning (boende, 
sysselsatta och handel) för beräkning av antal bilför-
flyttningar mellan start- och målområden.  

Infarts-, utfarts- samt genomfartstrafik i modellen 
har bedömts med stöd av Trafikverkets trafikmät-
ningar på väg E45, Gamla Kilandavägen, Nöding-
evägen och Alevägen. 

Trafikflöden fördelas i modellen utifrån en teoretisk 
reskostnad, vilken är en sammanvägning av restid 
på länkar och i korsningspunkter samt resans längd. 

Modellen har kalibrerats genom att jämföra beräk-
nade värden med uppmätta trafikflöden. Kalibre-
ringen syftar till att få modellen att genera trafikflö-
den som i huvudsak överensstämmer med uppmätta 
nivåer samt observerade vägval inom det modelle-
rade området. 

Modellen beskriver normal vardagsdygnstrafik 
(VADT), det vill säga medeltrafikflödet över alla 
årets vardagar. 

Ale kommuns vision är att antalet boende i Nödinge 
ska fördubblas. För analysen antages att detta reali-
seras till år 2030 för att synkroniseras med Trafikver-
kets generella prognostal för den perioden.  

Trafikverkets aktuella prognos för den framtida tra-

fikutvecklingen på de statliga vägarna i ”Stor Göte-
borg” är +16,5 % för perioden år 2015 – 2030. 

Uppgifter om befolkningens uppdelning på del-
områden har hämtats från kommunens dokument 
- ”Vision för befolkningen och exploatering i för-
djupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge” samt Ale 
kommuns fastställda utbyggnadsplaner år 2015. 

Resultat
Antalet boende inom tätorten bedöms komma att 
öka med ca 5 500 personer och antalet sysselsatta 
med ca 1 300 personer.  Det innebär ett tillskott av ca 
20 000 bilförflyttningar under ett vardagsdygn inom 
samt in/ut ur området.  Hur biltrafiken fördelar sig 
i gatunätet har beräknats med hjälp av trafikmodel-
len. 

Centrala Nödinge
Här har bl.a. prövats hur vägvalen skulle ske om hela 
nätet, befintligt och tillkommande stråk, skulle vara 
öppet för biltrafik.  Resultatet av analysen är tydligt.  
Om exempelvis Klockarevägen skulle öppnas för 
genomfart hela vägen upp mot Backavägen och Ga 
Kilandavägen skulle det innebära en mycket ofördel-
aktig trafikbelastning till följd av en omflyttning av 
trafik från såväl Backavägen som Norra Kilandavä-
gen.  På samma sätt skulle en öppning av Patron Ahl-
mans Allé för genomfart innebära en påtaglig trafik-
belastning på denna gata som är av lokal karraktär.  
Däremot visar analyserna att öppnande av Vitklö-
vergatan (”Skolstråket”) för genomgående söktrafik 
endast skulle innebära en mycket begränsad biltrafik 

utmed stråket.  Detta förutsätter dock låga hastig-
heter på de gåendes villkor.  Detsamma gäller om 
Fyrklöverstråket utvecklas över Hållsdammsbäcken 
fram till Klockarevägen, som också skulle få begrän-
sad biltrafik.  
Analyserna visar därmed att öppnande av vissa gator 
i det inre systemet endast innebär en måttlig över-
flyttning av trafik från Norra Kilandavägen och Bac-
kavägen.  

Stenkilsområdet
Huruvida det nya Stenkilsområdet skall anslutas till 
Alevägen i söder har varit en särskild fråga.  Ana-
lysen visar att en koppling söderut skulle innebära 
att trafiken på västra Backavägen, avfarten Nödinge 
södra och Alevägen närmast Nödinge skulle minska.  
Stora Viken motet skulle användas i större utsträck-
ning för resor in/ut ur området.  Lokalvägen genom 
Stenkil skulle också användas som genomfart för 
dem som annars kör via Backavägen/Alevägen.  Bil-
trafiken förbi centrum skulle därmed minska. Ingen 
slutsats kan dras hur detta skulle påverka handeln på 
Ale torg.  

Väg E45
Hur Nödinges utveckling kan komma att påverka 
trafiksituationen på väg E45 har analyserats.  

Analysen visar att avfarten Nödinge Södra kommer 
att kunna avveckla trafiken under maxtimman utan 
risk att påverka trafiken ute på vägen.  

Cirkulationen i anslutning till trafikplats Nödinge 
Norra kan i något skede behöva byggas ut för att 
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undvika köbildning ut på väg E45.  Exempelvis kan 
cirkulationen göras tvåfältig.  

Slutsats
- Utveckling av ”Skolstråket” och Fyrklöver-
stråket för biltrafik är fullt möjligt utan att attrahera 
mer än den trafik som har ärende i området.  Dock 
krävs reglering för låga hastigheter på de gåendes 
villkor.  
- Att öppna Klockarevägen för genomfart hela 
vägen upp mot Backavägen och Ga Kilandavägen 
skulle sannolikt attrahera oacceptabelt hög trafik-
volym.  Trafik som flyttar över från Backavägen och 
Norra Kilandavägen.  
- Vidstående flödesschema visar trafikvolymer 
med Stenkilsområdet enbart kopplat norrut mot 
Backavägen.  Om området också kopplas söderut 
mot Alevägen och Stora Viken motet minskar tra-
fiken på västra Backavägen med drygt 4000 fordon 
per dygn.  Alevägen norra och avfart Nödinge Södra 
minskar också i motsvarande grad.  

Beräknad biltrafik vid full utbyggnad av Nödinge enligt visionen samt föreslagen reglering av gatustråken för biltrafik. 

Svart siffra anger totalt antal fordon per vardagsme-
deldygn. Grön siffra anger minskning och röd siffra 
ökning i jämförelse med befintligt gatusystem
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Vid val av utformningsprincip för ett gaturum krävs 
att man definierar vilken funktion gatan skall ha i ga-
tunätet men också vilken karaktär och uttryck gatan 
skall förmedla.  Med funktion menas den roll gatan 
spelar för de olika trafikslagen men också vilken roll 
gaturummet har för vistelse och aktiviteter.  Gatu-
rummet kan också fungera som del i en grönstruk-
tur eller för hantering av dagvatten.  Vid utformning 
skall hänsyn tas till dessa funktionskrav.  Karaktären 
är sedan resultatet av gatans trafikutformning och 
gestaltning.  

I ”småstaden” Nödinge är det viktigt att både funk-
tion och gestaltning får göra anspråk på gaturum-
met med tydliga inslag av grönska.  Utmed stråk och 
i noder där många vistas  kan med fördel än mer 
grönska få göra anspråk på utrymmet.  

I centrala Nödinge skall gång- och cykeltrafiken 
prioriteras.  Dessa skall kunna känna sig säkra att 
röra sig fritt, vilket kräver att det är bilfritt eller låga 
hastigheter där bilar, cyklister och gående blandas.  
I VGU (Vägars och gators utformning) benämns 
dessa gatutyper som frirum eller integrerade frirum, 
se urklipp ur VGU-guide på nästa sida.  Att på detta 
sätt prioritera gång- och cykeltrafik görs på bekost-
nad av biltrafikens framkomlighet och är i linje med 
kommunens ambition.  Det finns dock inget som 
säger att minskad framkomlighet för bil måste inne-
bära sämre tillgänglighet.  Tvärtom kan gångfarts-
gator erbjuda goda möjligheter för bilangöring nära 
besöksmål.

7 GATORS UTFORMNING
I Nödinges något mer perifera delar ska framkom-
ligheten för bil vara högre än i centrum, då bilister 
ska välja dessa vägar för att inte i onödan köra ge-
nom centrum där många gångtrafikanter och cy-
klister vistas.  Exempel på sådana vägar är Norra 
Kilandavägen, Nödingevägen och Gamla Kilanda-
vägen vilka därmed hamnar i kategorin integrerat 
transportrum eller mjuktrafikrum enligt VGU.  Se 
urklipp ur VGU på motstående sida. 

Frirummen tillhör cyklister, fotgängare och lekande 
barn. Biltrafik ska i princip inte förekomma i frirum-
men.

Integrerat frirum är rum där fotgängare och cy-
klister är prioriterade. Möjlighet för inkörning med 
motorfordon är begränsad och alltid med hänsyn 
till oskyddade trafikanter. Exempel på integrerade 
frirum kan vara torg, entréer och offentliga stads-
rum.

Mjuktrafikrum är större delen av stadens biltrafik-
nät. Väggarna är vända in mot rummet och antyder 
anspråk på kontakt och närvaro. Oskyddade trafi-
kanter och motorfordon samspelar och människors 
anspråk att röra sig längs och tvärs rummet skall 
tillmötesgås. Ytor för motorfordonstrafik begränsas 
i möjligaste utsträckning med hänsyn till gatans fuk-
tion.

I integrerade transportrum kan oskyddade trafi-
kanter färdas i längsriktning, men har inte så stort 
anspråk på att korsa det. Avståndet mellan entréerna 
är långt. Finns behov av att korsa gatan, görs detta i 
anslutning till övergångsställen eller andra definie-
rade platser. Gaturummet har som regel en trans-
portfunktion.

Transportrummet är endast för motorfordonstrafik 
och alla gång- och cykelpassager är på ett tryggt och 
bekvämt sätt separerade. Detta livsrum har en ren-
odlad trafikuppgift.
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Utformning av Gaturum

40

Gaturummets karaktärsanspråk 

Sektionens uppgift är att ange eller fördela bredden i en sektion så att de anspråk på
funktion och estetik som finns får en lösning. Lösningen ska kunna accepteras av alla.
Prioriterade egenskaper ska ges god kvalitet.

Träd och grönska är ett viktigt inslag vid skapandet av trevliga gatumiljöer. Träden är kanske det
viktigaste elementet för den visuella ledningen och orienterbarheten i staden. Formklippta träd är ett
effektivt sätt att ge en gata en tydlig stadsmässig prägel.

Sektionen ger förutsättningarna för att forma ett gaturum. Gaturumsmatrisen kan därför
ses som en naturlig ingång i arbetet med att hitta rätt principutformning av sektionen.

Tabell 4 Lämplighetsmatris Gaturum. Skärningen mellan stadstyp och livsrum ger stöd för att beskriva gaturummets karaktär.
Illustration: PeGeHillinge, SWECO Architects.

Delresultat - Gaturummets karaktärsanspråk 
Stadsrum och livsrum är definierade. Samspelssituationen mellan de oskyddade och de skyddade
trafikanterna är klarlagd genom att fastställa vilket/vilka livsrum som är aktuellt/a. Stadsrummet
anger vilka mjuka värden som bör tas tillvara.

 

Vilket livsrum som gatan har beror till stor del på 
oskyddade trafikanters anspråk på att röra sig längs 
med eller korsa gatan. Behovet att korsa gatan kan 
uppkomma om det finns målpunkter, exempelvis af-
färer, entréer eller idrottsplatser, som lockar på båda 
sidor av gatan. Finns inga behov att korsa gatan för-
utom på specifika punkter är det ett typiskt integre-
rat transportrum.
Vilken hastighet som är lämplig utifrån livsrum, 
hänger samman med vilken roll och rumslig relation 
gatan har i stadsstrukturen. Strukturella egenskaper, 
liksom möjlighet att korsa gatan varhelst de gående 
önskar, motverkas genom höga fordonshastigheter 
och barriärer som byggs för att höja framkomlighet 
och säkerhet för motorfordon. I vidstående figur be-
skrivs ett samband mellan hastighetens betydelse för 
gatans karaktär.
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8 DEFINIERA GATURUMMEN Gatusektion med gångfartsområde för alla trafikslag

Kartillustration på motstående sida redovisar ett 
förslag till klassificering av gatorna enligt SKL´s no-
menklatur.  Klasificeringen gäller som anvisning för 
kommande detaljutformning av gaturummen.  

Det framträdande draget i denna klassifisering är 
att samtliga gator i de centrala delarna av samhäl-
let klassas som s.k. ”mjuktrafikrum”.  Det innebär att 
hela det centrala gatunätet, med vissa undantag, kan 
upplåtas för alla trafikslag.  Dock under förutsätt-
ning att bilar framförs i låga hastigheter på de gå-
endes villkor.  Vägarna runt samhället klassas som 
s.k. ”transportrum”, vilket innebär att trafikantgrup-
perna hålls åtskilda på sådant sätt att högre hastighe-
ter kan tillåtas.  Med detta erhålles avsedd situation 
att biltrafikanter i första hand skall använda de yttre 
vägsystemet liksom idag, men att viss silning av tra-
fik genom de centrala delarna tillåts för dem med 
ligitima ärenden.  

Det bör framhållas att föreslagen klassifisering är 
en rekommendation för lämplig utformning för att 
kunna tillgodose avsedd funktion.  Trafikanalysen 
visar också nödvändigheten att villkora biltrafik på 
de centrala gatorna med låga hastigheter i gångfart.  
Om högre hastigheter tillåts är risken stor att de cen-
trala gatorna attraherar alltför mycket biltrafik.  

Vidare förhåller det sig så att biltrafik inte növän-
digtvis måste tillåtas på alla delar.  Regleringen av 
trafiken kan variera från tid till annan beroende på 
skiftande förhållanden och preferenser.  

Med hänsyn tagen till hur känslig biltrafikens för-

delning på gatorna är för satta hastigheter rekom-
menderas att gatorna byggs ut i lagom snabb takt så 
att effekterna på trafiken följas upp i varje steg inför 
fortsatt utbyggnad.  

Ett förslag till utbyggnadsordning är:

1 Skolstråket (Vitklövergatan) 
Här visas exempel på utformning där förutom plats 
för blandtrafik också utrymme finns för aktiviteter, 
rekreation och grönska i den lugna gångfartsmiljön.  
Stråket blir därvid inte enbart en viktig länk i väst-
östlig riktning genom samhället utan bidrar också 
till sociala aktiviteter och trygga miljöer i möten 
mellan människor. Utformningen kan också kom-
pletteras med separata cykelbanor.  

2 Fyrklöverstråket
Fyrklövergatan förlängs över idrottsområdet och 
vidare över Hållsdammsbäcken för kontakt med 
Klockarevägen.  Utbyggnaden innebär en viktig 
kontakt för att överbrygga den barriär som bäckra-
vinen idag utgör.    

3 Rödklöverstråket
Rödklövergatan byggs om ock förlängs för kontakt 
med Fyrklöverstråket.  Gatan kan med fördel ges en 
utformning lik den som beskrivits för Skolstråket.  

4 Södra Klöverstigen
byggs ut samordnat med kommande omdaning av 
Ale Torg.  

5 Klöverstigsstråket
Befintlig passage genom bäckravinen ersätts med en 
bro på gatunivå.  Syftet med åtgärden är att tydlig-
göra stråket och skapa en tryggare förbindelse.  

Övriga stråk och kopplingar.
Norr om N Kilandavägen kompletteras kontakterna 
mot Nol.  

Söder om Backavägen byggs kontakterna ut i takt 
med kommande exploatering av Stenkilsområdet.  
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Frirum  
Mjuktrafikrum  
Transportrum

Typ av gaturum enligt SKL´s & 
Vägverkets nomenklatur, 2008
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Tätorten Nödinge är relativt väl samlad med gång-
avstånd till de flesta målpunkterna.  Trots det kan 
det finnas behov av viss lokal kollektivtrafik. Även 
om Ale torg och pendeltågstationen nås inom gång- 
och cykelavstånd finns det behov av busstransport 
till och från de längst bort belägna områdena.  Ex-
empelvis är idrottsplatsen lokaliserad utanför sam-
hället.  Det planerade Stenkilområdet i söder ligger 
också till del bortom gångavstånd till centrum.  
Rörelsehindrade bör erbjudas god tillgänglighet till 
socialt umgänge, skola och samhällsservice.   
Två olika typer av trafikförsörjning kan vara aktuell.  
Dels skulle en fullt tillgänglighetsanpassad flexlinje 
behövas som kan erbjuda hämtning och lämning 
nära entréer.  Dels kan det bli aktuellt med en lokal 
matarbuss anpassad till pendeltågets tidtabell.  En 
sådan matarbuss skulle exemlevis kunna trafikera 
sträckan mellan stations-/handelsområde och Vim-
mersjön/idrottsplats samt nya området Stenkil söder 
om Backavägen. Båda linjerna skulle trafikeras med 
mindre eldrivna bussar.

Matarpendel
En sk. Matarpendel skulle kunna erbjuda en snabb 
anslutning mellan stationsområde och Vimmer-
sjön/idrottsplats, och även mellan stationsområde 
och området Stenkil söder om Backavägen. Bussen 
skulle kunna vara en mindre eldriven buss.  Håll-
platserna kan vara enkla vägkantshållplatser där 
bakomvarande trafik får invänta bakom buss. Se bild 
för linjeföring.

Flexlinje
En flexlinje ska kunna erbjuda alla, men speci-

ellt äldre och rörelsehindrade, en möjlighet att 
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tryggt och bekvämt transportera sig mellan hem-
met och stations-/handelsområdet.  Meningen är en 
linje som framförallt erbjuder närhet till hållplatser 
snarare än en snabb resa mellan målpunkterna.  Ut-
gångspunkten skulle vara Nödinge torg och håll-
platser skulle kunna förläggas enligt bild med en en-
kel hållplatsstolpe vid vägkant. Linjen skulle ha en 

hög servicegrad och skulle behöva ha möjlighet att 
även ta rullstolar och permobiler. Om kollektivtrafi-
ken inte byggs ut i takt med att samhället utvecklas  
innebär det att de som är beroende av kollektivtrafik 
inte skulle ha samma möjligheter som övriga i delta 
i samhället. Konsekvensen av detta skulle vara isole-
ring med krav på utökad personlig service.    

9 KOLLEKTIVTRAFIK
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Det är kommunens ambition att utveckla Ale torg 
som mötesplats med utvecklad handel och service 
kring trygga och trivsamma kommunikations- och 
vistelseytor.  För torget, som idag vänder sig mot väg 
E45, är det också viktigt att öppna upp för bättre till-
gänglighet inifrån samhället.  

Olika principer gäller för utvecklingen.  

- Utnyttja parkeringsanläggningar och andra 
störningsokänsliga verksamheter som barriärbebyg-
gelse mot E45 och järnväg.  

- Låt det utvecklade ”Skolstråket” landa i en 
mötesplats med pendeltågstationen i fonden.  

- Låt det utvecklade Rödklöverstråket landa i 
en mötesplats som pendang till ”Skolstråket”.

- Blanda handel och service med bostäder 
och andra arbetsplatser för ett levande centrum alla 
veckans dagar.  

- Pröva att utveckla ”bygatan” genom centrum 
som en del av den gamla landsvägen genom Göta 
älvdalen.  Centrumgatan kan då användas för bi-
langöring veckodagar med få besökande, men stäng-
as för biltrafik under mer välbesökta handelsdagar.  
Alevägen utmed E45 är huvudförbindelse för biltra-
fik.   

- Renodla gatusystemet i norra delen av centr-
um i samband med Rödklövergatans ombyggnad.  
Denna del av centrum lider idag av ett gatusystem 
som är trångt och svårt att överblicka med korta av-
stånd mellan korsningar och ett trassel av olika kör-
spår.  En anledning till detta är närheten till av- och 

10 NÖDINGE CENTRUM
påfartsramperna mot väg 45, som ansluter i cirku-
lationsplatsen med Alevägen och Norra Kilandavä-
gen.  En annan anledning är fastighetsindelningen 
med flera tätt liggande in/utfarter till handel och ser-
vice.  Cirkulationen vid torget och bensinstationen 
är svårtolkad och man kör lätt fel.  Fokus ligger nu 
på att ordna upp gatustrukturen så att torget blir en 
del av staden. Eventuellt kan av/påfart mot väg E45 
flyttas norrut för att bereda plats åt det lokala gatu-
systemet.  Detta kan också gälla bensinstationen.  

- Flytta avfarten Nödinge Södra längre söderut 
för att frigöra mer mark för utveckling av centrum. 
Åtgärden som illustreras i vidstående figur innebär 
inte någon förändrad funktion eller negativ påver-
kan på trafiken.  Däremot frigörs betydande mark-
område som kan användas för centrums utveckling.  
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Cykelparkering
Cykelparkering kräver som regel placering i mål-
punktens omedelbara närhet. Vid bostad och arbets-
plats ordnas parkeringen invid eller på fastigheten. 
Vid bytespunkter i kollektivtrafiken behöver de ord-
nas nära bytespunkten och vid handel och fritidsmål 
kan de ordnas vid resp. anläggning eller i samord-
nade lösningar.

Parkeringsnormen anger riktvärden för antal cykel-
parkeringsplatser som bör ordnas. 
Kontor 10-40 cpl/1000 m2 BTA.
Handel 40-80 cpl/1000 m2 BTA.
Skolor. Grundskolor 30-70 cpl/100 elever (inkl. 
personalens behov). Gymnasium och högre utbild-
ning har ett behov av ca 60-80 cpl/100 elever.
Vård. 10- 50 cpl/100 sängplatser användas. 
Sport/Fritid. 15-45 cpl/100 besökare. 
Bostäder. inget riktvärde används, vanligt förekom-
mande riktvärde är 20 cpl/1000 m2 BTA

Därutöver tillkommer behov av cykelparkering vid 
pendelstationen. Färdmedelsfördelningen till pen-
delstationen varierar starkt beroende på upptag-
ningsområdet storlek. Huvuddelen av de som pend-
lar från pendelstationen kan antas ha sin startpunkt 
inom 1500 meter från pendelstationen. Färdmedels-
fördelningen för resor kortare än 1500 meter är 39 % 
gående, 17 % cykel och 41 % bil enligt riks-rvu. Vid 
mätningar av bilparkeringen vid pendelstationen 
har cirka 100 bilar parkerat där samtidigt. Ungefär 
häften så många kan med stöd av färdmedelsfördel-

11 PARKERING
ningen antas ta cykeln till pendeltågstationen. 

En utbyggnad av cykelparkeringen är lämplig. Nu-
varande beläggning tyder på att det finns en hög 
attraktion i att cykla till pendelstationen. En stegvis 
utbyggnad från nuvarande nivå till 200 cykelparke-
ringsplatser och med en markreservation för ytterli-
gare 200 cykelparkeringsplatser ger ett stort utrym-
me för förändrade färdvanor. 

Bilparkering
I centrala Nödinge finns det idag cirka 1640 par-
keringsplatser. Enligt en räkning som genomfördes 
vid tre olika tillfällen står det som mest cirka 754 
bilar parkerade. Skillnaden är följaktligen stor mel-
lan antalet tillgängliga parkeringsplatser och antalet 
samtidigt parkerade bilar. Orsaken till detta är att 
p-normen anger behovstal vid särnyttjande, dvs. att 
varje verksamhet ska ta ansvar för sitt eget parke-
ringsbehov. 

Vid en förtätning ställs detta krav på sin spets. Mar-
kåtgång, kostnader och avstånd utvecklas negativt 
om all ny bilparkering regleras med särnyttjande. 
Därför finns det en möjlighet i p-normen att sam-
nyttja parkering. Samnyttjandet kräver engagemang 
från alla inblandade aktörer för att komma till stånd. 
Parkeringsköp och gemensamma anläggningar be-
hövs för ändamålet. 

För den nya exploateringen av Nödinge har byggvo-
lymer beräknats av Landskapsgruppen, i en tidigare 
studie. Byggvolymer som med särnyttjande av bil-
parkering ställer krav på en utbyggnad av cirka 2780 

bilparkeringsplatser. Om de platser som idag finns i 
Nödinge ska behållas och de nya bilplatserna byggs 
ut skulle Nödinge efter utbyggnad ha 1640 + 2780 = 
4420 bilparkeringsplatser i de centrala delarna. 

Beläggningsgraden på de befintliga 1640 platserna 
är idag 46 % (754 bilar). Om den tillkommande be-
byggelsen är av blandad karaktär kan beläggnings-
graden vid en full utbyggnad av bilparkering enligt 
p-norm utan samnyttjande ge likartad beläggnings-
grad som idag. 

Bilparkering kan ses som en del av transportsyste-
met. För bilisten kanske det inte spelar så stor roll 
vilket huvudmannaskap som bilparkeringen har, 
bara det finns en ledig plats i närheten av resmålet. 
Bilparkering blir då en del av transportsystemet och 
det blir mer naturligt att erbjuda den i mer samnytt-
jade former. 
Potentialen i samnyttjandet är stort, teoretiskt kan 
den ge upp till 50 % reduktion. I praktiken betydligt 
mindre då tillgänglighet, ojämn fördelning mellan 
brukargrupper etc. gör att blandningen mellan olika 
grupper inte blir optimal. 

En rimlig ambitionsnivå kan vara att uppnå en re-
duktion med cirka 25 %. Då sjunker behovet av 
parkeringsplatser från 4420  bilparkeringsplatser 
till cirka 3300 bilparkeringsplatser, gärna i flerplans 
P-anläggningar för att minimera markbehovet. En 
årsvis uppföljning av utbud, efterfrågan och utbygg-
nadsordning ger ett gott stöd för att succesivt anpas-
sa utbyggnaden till aktuell efterfrågan. 
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Gatustruktur
Då Nödinge står inför en stor befolkningsökning 
där mycket ska hända med samhällets infrastruktur 
är det viktigt att tänka på att göra byggnationerna i 
rätt ordning. Utbyggnadsordningen bör vara sådan 
att de nödvändigaste stadsändringarna blir genom-
förda först, och att gatustruktur och exploatering 
följs åt på ett balanserat sätt. På så sätt anläggs inga 
stråk som inte nyttjas fullt ut, och de nya bostäder-
na som byggs kommer ha en fungerande gatustruk-
tur redan från början.

Grundidén med detta arbete har varit att förtäta 
gatunätet och att överbrygga fysiska barriärer som 
idag begränsar rörligheten för gång-, cykel-, och 
biltrafikanter.  Tanken är att skapa en stad som är 
gen, tät och trygg. Extra fokus har lagts på centrum 
och på Vit- och Rödklövergatan som i visionen 
skapar starka stråk som binder samman öst med 
centrum i väst. Ett attraktivt centrum stöttarar i sin 
tur handelns utveckling och livfulla centrumområ-
den.

Biltrafikflöden
En ökad befolkning med 5 500 personer och ökning 
av antalet sysselsatta med ca 1 200 beräknas skapar 
ytterligare ca 20 000 bilförflyttningar/vardagsdygn 
som kommer att belasta tätortens gatunät.

Vitklövergatans utformning och reglering påverkar 
dess trafikbelastning. Om gatan regleras som gång-
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fartsområde beräknas den genomgående trafikbe-
lastningen bli upp till ca 200 fordon/vardagsdygn. 
Med högre framkomlighet, exempelvis 30 km/h 
som skyltad hastighet, blir trafikbelastningen cirka 
1 600 fordon/vardagsdygn. Skillnaden mellan de 
beräknade trafikflödena för regleringsalternativen 
av Vitklövergatan belyser en osäkerhet i resultaten, 
då modellen endast tar hänsyn till restid. Det finns 
dock områden i Nödinge som tjänar avståndsmäs-
sigt på att använda Vitklövergatan, vilket är en fak-
tor som kan påverka vägvalet för en fordonsförare, 
men som inte tas hänsyn till i denna trafikanalys.

Trafikflödena på gatorna kring Ale Torg ökar med 
ca 7 000 – 8 000 fordon/vardagsdygn från Nöding-
evägen söder om torget och 10 000 – 12 000 for-
don/vardagsdygn från norr om torget jämfört med 
trafiknivåerna år 2015. 

Parkering
Parkering är en del av trafikplaneringen som behö-
ver utvecklas. Från att ha varit en ren förvarings-
fråga till att bli en väsentlig del av stadsbyggandet. 
Kunskap om detta behöver spridas i alla led som är 
berörda av frågan.

Bilden av ett framtida önskat tillstånd där bilen har 
en väl balanserad roll behöver åskådliggöras och 
kommuniceras.

En så stor förändring som Nödinge står inför 
genomförs inte över natten. Genom att varje år 
uppdatera och avrapportera utbud, efterfrågan 
och utbyggnadsplaner kan dels en uppföljning av 
genomförda åtgärder göras och dels en korrigering 
av planerade åtgärder göras så att Nödinge får den 
biltillgänglighet som den vill ha.

Parkering behöver resurser för att kontinuerligt 
kunna följa och arbete med frågan. Kommunen bör 
avsätta tid och medel för att ge möjlighet att profes-
sionellt hantera intresseområdet.





Bilaga	1

TRAFIKANALYSER



Metod
Analyserna har genomförts med stöd av en trafik-
modell över Nödinge som har tagits fram i samband 
med trafikutredningen. Modellen har byggts upp i 
analysverktyget Visum.

Analysområdet har delats in zoner efter deras mark-
användningskaraktär såsom boende, verksamheter 
och handel. I modellen beräknas antal bilförflytt-
ningar (trafikefterfrågan) till och från varje zon vil-
ket sammanfattas i en tabell. Vägnätet i modellen är 
uppbyggt av noder (korsningar) och länkar (sträck-
or).  Varje länk ges ett avstånd och en hastighet som 
sedan ligger till grund när de beräknade bilförflytt-
ningarna i tabellen ska fördelas på vägnätet. 

Trafikefterfrågan i modellen utgår från antalet boen-
de och sysselsatta i varje zon. Infarts-, utfarts- samt 
genomfartstrafik i modellen har bedömts med stöd 
av Trafikverkets trafikmätningar på väg E45, Gamla 
Kilandavägen, Nödingevägen samt Alevägen. 

Trafikflöden fördelas i modellen utifrån en teoretisk 
reskostnad, vilken är en sammanvägning av restid 
på länkar och i korsningspunkter samt resans längd. 

Modellen har kalibrerats genom att jämföra beräk-
nade med uppmätta trafikflöden. Kalibreringen syf-
tar till att få modellen att genera trafikflöden som 
överensstämmer med uppmätta trafiknivåer samt 
observerade vägval i det modellerade området. 

Modellen beskriver normal vardagsdygnstrafik 
(VADT), det vill säga medeltrafikflödet över alla 
årets vardagar. 

Ale kommuns vision är att antalet boende i Nödinge 
ska fördubblas till år 2030. Detta år används som 
prognosår i trafikmodellen. Den framtida trafik-
prognosen baseras på tillhandahållet material från 
Ale kommun, ex vis dokumentet ”Vision för befolk-
ningen och exploatering i fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Nödinge” samt Ale kommuns fastställda 
utbyggnadsplaner år 2015. Dessa dokument har an-
vänts i samråd med kommunen vid bedömningen 

av det framtida antalet boende samt sysselsatta i Nö-
dinge år 2030. Trafikprognosen har även baserats på 
Trafikverkets generella prognostal för statliga vägar 
till år 2030. 

2015 års trafik
Antaganden av antalet boende samt sysselsatta år 
2015 i de modellerade zonerna är redovisade i Fi-
gur 1, där gula staplar representerar boende och grå 
staplar representerar antalet sysselsatta.

Figur 1 Antal boende och sysselsatta per zon i Nödinge år 2015

TRAFIKANALYS



I vidstående figur 2 redovisas uppmätta trafikflöden 
mellan åren 2010 och 2015 i och kring Nödinge tät-
ort, efter vilka den framtagna trafikmodellen är ka-
librerad. Utöver uppmätta trafikmätningar redovisas 
det i modellen beräknade trafikflödet för nuläget år 
2015 i figuren nedan. Detta illustrerar hur trafikflö-
det i modellen fördelar sig på lokala vägar, huvudga-
tor och större leder där ett högre fordonsflöde gene-
rerar ett bredare band.

Figur 2 Uppmätta trafikflöden 2010-2015 samt av modellen genererade trafikflöden för år 
2015 



Trafik år 2030
Trafikverkets aktuella prognos för den framtida tra-
fikutvecklingen på de statliga vägarna i ”Stor Göte-
borg” är +16,5 % för perioden år 2015 – 2030. 
Ökningen av antalet boende i Nödinge har upp-
skattats i samråd med Ale kommun. Förändringen 
av antalet sysselsatta i Nödinge har bedömts med 
stöd av utvecklingsplaner för Ale Torg, antagandet 
att ett nytt kommunhus kommer att byggas i Nö-
dinge, samt att sysselsättningen generellt kommer 
att öka i och med befolkningsökningen. Antalet 
boende uppskattas öka med ca 5 500 personer samt 
sysselsatta med ca 1 300 personer, vilket beräknas 
medföra att ytterligare 20 000 bilförflyttningar/var-
dagsdygn.

Antaganden för boende samt sysselsatta i Nödinge 
2030 är redovisade i Figur 3, där de gula staplarna 
representerar antalet boende och de grå staplarna 
antalet sysselsatta i respektive område.

Figur 3 Antaganden om antal boende samt sysselsatta i Nödinge år 2030



I vidstående figur 4 redovisas beräknade trafikflöden 
på befintligt gatunät vid 2030 års trafikefterfrågan.

Modellen indikerar att trafikbelastningen på Backa-
vägen blir cirka 8 000 fordon/vardagsdygn. Trafik-
flödet på Alevägen söder om korsningen med Bac-
kavägen ökar till cirka 7 350 fordon/vardagsdygn. 
Trafikefterfrågan på den södra och norra avfarten 
från E45 ökar till cirka 4 800 fordon respektive 3750 
fordon/vardagsdygn. 

Beräknad trafikefterfrågan till och från Ale Torg be-
räknas vara cirka 12 300 fordon/vardagsdygn från 
söder och 15 600 fordon fån norr. 

Figur 4 Beräknad biltrafik år 2030 med befintlig gatustruktur 



Utformningsalternativ
Ett flertal utformningsalternativ av Nödinges fram-
tida gatustruktur har analyserats med stöd av den 
framtagna modellen. Nedan redovisas erhålla resul-
tat från de genomförda analyserna tillsammans med 
utvalda trafikflödes- och flödesförändringsillustra-
tioner. Övriga illustrationer återfinns i Bilaga 1.

Gatustruktur år 2030
I Figur 5 nedan redovisas beräknade trafikflöden för 
en föreslagen gatustruktur år 2030, med prognosti-
cerad trafikefterfrågan år 2030 (Lila band), tillsam-
mans med erhållen trafikflödesförändring vid jäm-
förelse med befintlig gatustruktur. 

Vid analysen har Vitklövergatan regleras som ett 
gångfartsområde och exploateringsområdet Stenkil, 
beläget söder om Nödinge, har endast anslutits till 
Backavägen.

En ökning av trafikflödet markeras i figurerna nedan 
med röda siffror samt en minskning med gröna.

Analysen indikerar att trafikflödet på Backavägen 
samt Alevägen söder om Nödinge minskar. Flödes-
minskningen på Backavägen förklaras med att lo-
kala vägalternativ som Klockarevägen används som 
alternativa vägval i större utsträckning. 

I syfte att öka mängden exploaterbar mark i anslut-
ning till Ale Torg, föreslås att avfarten från E45 i tra-
fikplatsen Nödinge södra flyttas en sträcka söderut. 
Modellen indikerar att detta medför att ett större an-
tal resor sker via avfarten, vilket förklarar trafikflö-
desminskningen på Alevägen söder om Backavägen. 

Utformningsförslaget bidrar även till att trafikflödet 
på avfarten i trafikplatsen Nödinge Norra samt på 
Nödingevägen i anslutning till Ale Torg ökar. 

Regleringen av Vitklövergatan som gångfartsom-
råde medför en mindre genomsilning av trafik. Det 
genomgående trafikflödet bedöms dock vara litet. 



Figur 5 Beräknade trafikefterfrågan år 2030 med en föreslagen framtida gatuutformning (Lila 
band), samt erhållen trafikflödesförändring i jämförelse med befintligt trafiksystem



Koppling Stenkil – Alevägen
Ett större exploateringsområde med 600 bostäder. 
ovan benämnt som Stenkil, planeras söder om den 
befintliga bebyggelsen i Nödinge. I området planeras 
även för en ny förskola samt en F-6 skola. 

Stenkil kommer att anslutas till det omkringliggande 
vägnätet via en ny cirkulation på Backavägen samt 
via en eventuell koppling till Alevägen. Kopplingen 
har i analysen placerats där en befintlig väg till och 
från Alekrossen i dagsläget är belägen. 

Ale kommun är intresserade av att studera hur trafi-
ken i Stenkil kommer att resa, med och utan den pla-
nerade kopplingen till Alevägen. Detta är av intresse 
eftersom effekten av en förbättrad koppling till Stora 
Viken-motet kan komma att medföra ett minskat 
resande via AleTorg, vilket kan resultera i en minsk-
ning av attraktiviteten i handelsområdet. 

I Figuren nedan redovisas effekterna på Nödinges 
trafikstruktur vid anläggandet av den nya länken. 

Analysen indikerar att trafikefterfrågan på Backavä-
gen, Alevägen i anslutning till Backavägen samt på 
avfarten i Nödinge Södra minskar, då Stora Viken-
motet och kopplingen mellan Alevägen i söder och 
Stenkil utnyttjas i större utsträckning. Analysen in-
dikerar även att lokalvägen i Stenkil kommer att ut-
nyttjas som genomfartsväg för resande från de östra 
delarna av Nödinge till E45 Det beräknade trafikflö-
det på ”Stenkilsvägen” är cirka 3500 – 3000 fordon/
vardagsdygn. 

Ett minskat trafikflöde via Backavägen kan även 
medföra att resandet förbi Ale Torg minskar. Detta 
skulle kunna medföra att kundunderlaget till verk-
samheterna i Ale Torg försämras. Modellen tar dock 
inte hänsyn till dessa frågeställningar, varför inga 
slutsatser kring detta kan dras i denna analys. 



Figur 6 Effekter på vägnätet med en koppling mellan Stenkil och Alevägen



Avfart E45, trafikplats Nödinge södra
Som tidigare nämnts förslås en flytt av avfarten 
från E45 i trafikplatsen Nödinge Södra, för att utö-
ka den exploaterbara ytan i anslutning till Ale Torg. 
Trafikverket har framfört synpunkter att detta ris-
kerar att föranleda störningar på riksintresset E45, 
varför en detaljerad analys av åtgärden genomförs. 

Vid analysen har beräknade trafikflöden på avfar-
terna samt övriga tillfarter i cirkulationsplatserna 
i anslutning till den norra och södra trafikplatsen 
analyserats i kapacitetsberäkningsverktyget Capcal 
4.2. Som resultat från analysen erhålls belast¬nings-
grad  och kölängd .

Kapacitetsanalysen baseras på dimensionerade 
timma (den 200:e mest trafikerade timman under 
året), vilket brukar sägas motsvara normal var-
dagsmaxtimma. Denna timma återfinns vanligen 
under eftermiddagar mellan klockan 16.00 och 
17.00. 

Enligt VGU 2012, som anger de riktvärden som 
Trafikverket tillämpar, ska belastningsgraden vara 
lägre än 0,8 för ”önskvärd” standard. Om belast-
ningsgraden ligger mellan 0,8 och 1,0 är standar-
den ”godtagbar” och om belastningsgraden är stör-
re än 1,0 är kapaciteten otillräcklig och korsningen 
är överbelastad. Det senare innebär att ständigt 
växande köer. 

Ett ytterligare scenario har studerats, där effekterna 
av att stänga avfarten helt för trafik har även stude-
rats.  

Modellens genomför beräkningar för vardags-
dygnstrafik. För att räkna om dygnsflödena till tim-

trafikflöden under maxtimman, vilket krävs vid ge-
nomförandet av kapacitetsanalysen, har ett generellt 
antagande använts där 10 % av dygnets trafikefter-
frågan bedöms ske under maxtimman. Beräkningar 
har utförts med och utan den planerade vägen mel-
lan Stenkil och Alevägen. Samtliga erhållna resultat 
från kapacitetsanalyser återfinns i Bilaga 2.

Resultat
Den södra avfarten belastad med cirka 2 700 - 4 400 
fordon/vardagsdygn beroende på om kopplingen 
mellan Stenkil och Alevägen är utbyggd eller inte. 
Analysen indikerar att trafik som utnyttjas avfarten 
i Nödinge Södra kommer att utnyttja Stora Viken-
motet vid en eventuell stängning av den aktuella av-
farten. Den norra avfarten trafikeras därför av cirka 
6 300 fordon/vardagsdygn oberoende om avfarten i 
Nödinge Södra är öppen eller stängs för trafik. 

Analysen indikerar att den södra cirkulationen un-
derstiger kraven för godtagbar framkomlighet, att 
belastningsgarden understiger 0,8, för båda studera-
de scenarier. Den beräknade köbildningen är endast 
marginell och bedöms inte påverka framkomlighe-
ten på riksintresset E45. Cirkulationens utformning 
antas vara oförändrad mot rådande utformning. 

Kapacitetsanalysen indikerar att den norra cirkula-
tionen överstiger belastningsgarden 1,0 med rådan-
de utformning i båda de studerade belastningsfallen 

med öppen och stängd avfart i Nödinge Södra. Detta 
medför att cirkulationen behöver byggas ut för att 
korsningspunkten ska kunna hantera den tillkom-
mande trafikefterfrågan vid 2030 års prognostice-
rade trafiknivå.

För att förbättra kapaciteten studerades effekten av 
att bygga ut korsningen till en tvåfältig cirkulation, 
samt att förbättra framkomligheten i tillfarterna 
genom att utöka antalet tillgängliga körfält i de ka-
pacitetskritiska strömmarna. Analysen indikerar att 
genomförda åtgärder medför att en godtagbar fram-
komlighet uppnås med både öppen och stängd av-
fart i Nödinge Södra. 

Köbildningen på avfartsrampen beräknas vara cirka 
30 meter under den högst belastade perioden. Då 
avfartsrampens längd är cirka 140 bedöms kön inte 
medföra någon negativ påverkan på riksintresset 
E45. 

Effekter av förändringar på det lokala vägnätet

Gångfart Rödklövergatan
Vid trafikanalysen har även effekterna av ett fler-
tal förändringar på det lokala vägnätet studerats. I 
samtliga alternativ antas vägen mellan Stenkil och 
Alevägen vara utbyggd. 

Vid reglering av Rödklövergatan som gångfartsom-
råde indikerar analysen att trafikbelastningen på det 

 Anm. Förhållandet mellan verkligt flöde (som önskar passera) och kapacitet 
(mättnadsflöde). Om belastningsgraden överstiger 1 är kapaciteten otillräcklig.
 Här redovisas den s k 90-procentilen, dvs den maximala kölängd som uppstår under 90%
av den analyserade tiden. Under 10% av tiden, dvs 6 minuter, kan kön vara längre.



lokala vägnätet minskar med cirka 550 – 1250  for-
don/vardagsdygn. Samtidigt ökar trafikbelastningen 
det yttre vägnätet, i synnerhet på Norra Kilandavä-
gen. En ökning på 500-1050 fordon bedöms dock 
kunna trafikera Norra Kilandavägen utan någon 
större påverkan på framkomligheten. I Figur 7 ned-
an illustreras det beräknade trafikflödet samt den 
uppkomna trafikflödesförändringen med anledning 
av Rödklövergatans förändrade reglering.  

Figur 7 Effekter på gatustrukturen vid reglering av Rödklövergatan som gångfarts-
område.  



Reglering Patron Ahlmans Allé samt Klock-
arevägen
Tre scenarier har studerats där Patron Ahlmans Allé 
samt Klockarevägen har öppnats upp för trafikering. 
Resultaten av dessa analyser redovisas i Figur 7-9 
nedan. Vid samtliga studerade scenarier har Röd-
klövergatan reglerats som gångfartsområde. 

Vid ett öppnande av trafik mellan Backavägen och 
Klockarevägen via Patron Ahlmans Allé indikerar 
analysen att det uppkommer en avlastning av trafik-
belastningen på Backavägen, vilken istället trafikerar 
Patron Ahlmans Allé samt Klockarevägen. Trafiken 
på Patron Ahlmans Allé och Klockarevägen ökar 
med cirka 1 000 – 1 500 fordon/vardagsdygn, till en 
total belastning på cirka 1 300 – 3 200 fordon/var-
dagsdygn. 

Avlastningen uppkommer eftersom resor via Patron 
Ahlmans Allé samt Kyrkogatan beräknas ge upphov 
till större restidsvinster för boende i sydvästra Nö-
dinge, jämfört med att resa via Backavägen. Backa-
vägens längd samt antalet korsningspunkter utefter 
sträckan bidrar till en den försämrade restiden.  

Figur 8 Effekter på gatustrukturen vid öppnandet av Patron Ahlmans Allé för trafik



Figur 9 Effekter på gatustrukturen vid öppnandet av Klockarevägen för genomgående 
trafik

Vid ett öppnande av Klockarevägen för genomgåen-
de trafik till Prästvägen i öster indikerar analysen att 
det uppkommer en avlastning av trafikbelastningen 
på Backavägen samt Norra Kilandavägen, vilken is-
tället trafikerar Klockarevägen. Trafiken på Klocka-
revägen ökar med cirka 2 700 – 3 000 fordon/var-
dagsdygn, till en total belastning på cirka 3 000 – 4 
700 fordon/vardagsdygn. 



Figur 10 Effekter på gatustrukturen vid öppnandet av Patron Ahlmans Allé samt Klockare-
vägen för genomgående trafik

Vid ett öppnande av Patron Ahlmans Allé och 
Klockarevägen för genomgående trafik indikerar 
analysen att det uppkommer en avlastning av trafik-
belastningen på Backavägen samt Norra Kilandavä-
gen, vilken istället trafikerar Klockarevägen samt Pa-
tron Ahlmans Allé. Trafiken på Klockarevägen ökar 
med cirka 3 000– 3 700 fordon/vardagsdygn, till en 
total belastning på cirka  3 000 – 5 6000 fordon/var-
dagsdygn. 

Ökningen på Patron Ahlmans Allé är mellan 800 
och 1 200 fordon/vardagsdygn. Även Gamla- samt 
Norra Kilandavägen i öster får minskad trafikefter-
frågan på grund av den ökade framkomligheten på 
det lokala vägnätet i och med öppnandet av Klocka-
revägen och Patron Ahlmans Allé för trafik. 

Analysen indikerar även att öppnandet medför ett 
minskat resande via Stora Viken-motet och ”Sten-
kilsvägen” till östra Nödinge, vilket istället trafikerar 
Nödinge Södra samt Klockarevägen.

Överflyttningen av trafik till det lokala vägnätet kan 
begränsas genom att Klockarevägen samt Patron 
Ahlmans Allé utformas på ett sådant sätt att fram-
komligheten begränsas för genomgående trafik. 
Detta kan exempelvis åstadkommas med hastighets-
sänkande åtgärder. 



Slutsatser
En ökad befolkning med 5 500 personer och ökning 
av antalet sysselsatta med ca 1 300 beräknas skapar 
ytterligare ca 20 000 bilförflyttningar som kommer 
att belasta tätortens vägnät.

Analysen indikerar att en eventuell koppling mel-
lan Stenkilsområdet och Alevägen kommer medföra 
en avlastning av trafik på avfarten i Nödinge Södra, 
Backavägen samt Alevägen i anslutning till Backa-
vägen. Trafiken till och från Stenkil samt boende i 
de östliga delarna av Nödinge kommer istället att 
utnyttja Stora Viken-motet. Några slutsatser kring 
resandet förbi Ale Torg och hur detta påverkar verk-
samheternas attraktionskraft kan inte dras i denna 
analys. 

Avfarten i Nödinge Södra bedöms kunna avveckla 
trafiken under maxtimman med rådande utform-
ning, utan risk att riksintresset E45 påverkas nega-
tivt. Cirkulationen i anslutning till trafikplatsen Nö-
dinge Norra måste dock byggas om till en tvåfältig 
cirkulation med tillhörande anpassningar av tillfar-
terna för att kunna hantera den beräknade trafikef-
terfrågan år 2030. Vid en sådan utbyggnad bedöms 
inga störningar på riksintresset E45 uppstå.

En reglering av Rödklövergatan som ett gångfarts-
område medför en minskad trafikefterfrågan på det 
lokala vägnätet i anslutning till gatan. Trafikefterfrå-
gan kommer istället att öka på det omkringliggande 
huvudgatusystemet, i synnerhet Norra Kilandavä-
gen.

Analyserna av att öppna Patron Ahlmans Allé samt 
Klockarevägen för genomgående trafik ger upphov 
till gena och tidseffektiva vägval, vilket medför det 
lokala vägnätet kommer att utnyttjas i högre ut-

sträckning. Detta kan förklara med att resalternativ 
via Patron Ahlmans Allé och Klockarevägen medför 
restidsvinster jämfört med att utnyttja Backavägen 
samt Norra Kilandavägen. 

För att minska genomfartstrafiken på det lokala väg-
nätet kan Patron Ahlmans Allé samt Klockarevägen 
utformas på ett sådant sätt att framkomligheten för 
genomgående trafik begränsas. Detta medför sanno-
likt att Backavägen samt Norra Killandavägen kom-
mer att utnyttjas i högre utsträckning. 
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Underlag 

Ale kommun har lämnat följande underlag till utredningen: 

 Småstaden Nödinge idéskiss 

 Förstudie av Da Vinciskolan 

 Trafikutredningar för pågående detaljplaner 

 Information från tidigare trafikutredningar 

 Trafikmängder 

 Trafikplan Ale 

 Ale kommuns riktlinjer för parkeringstal 

 Ale kommuns dagvattenpolicy 

 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 

 Vägar och gators utformning (VGU) 
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Avgränsning och inriktning 

Fokus ligger även på trafikstrukturen i staden på en radie av ca 600 meter från stationen.  

Befintlig parkeringsyta vid pendelstationen behöver ses över och förmodligen effektiviseras, då 

den idag tar mycket mark i anspråk. Eventuellt ett p-hus?  

Om kunskapsstråket uppförs, som knyter ihop väst med öst, är det av värde att detta stråk får 

löpa ända bort till Ale Torg och lokalvägen som går längs med E45. Då har vi en kommunikation 

som innefattar ett brett område, men innebär samtidigt att byggnader med verksamheter får 

rivas och ytorna omdisponeras. T.ex. kan stora cirkulationen vid pendelparkeringen flyttas 

västerut för att fånga upp bhp som måste flyttas inom stråket som går ner mitt över. Parkeringen 

vid vändplatsen kan utföras i p-hus med verksamheter i bottenplan för att ersätta de rivna 

byggnaderna.  

 

Karta 1 Centrala Nödinge, den del av Ale kommun som trafikutredningen omfattar. Karta: Ale 
kommun 
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SMÅSTADEN NÖDINGE ALE KOMMUN, strukturidé till FÖP Nödinge 

Under 2014 har Ale kommun tagit fram ett underlag för fortsatt arbete med FÖP Nödinge. I 

detta dokument beskrivs de övergripande visionerna för småstaden Nödinge tillsammans med 

riktlinjer för det fortsatta arbetet, daterad nov. 2014. 

 

Figur 1 Struktur och verksamheter. Källa: Småstaden Nödinge, Ale kommun 
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Figur 2 Trafiken. Källa: Småstaden Nödinge, Ale kommun 

 
Figur 3 Parkeringsstrategi. Källa: Småstaden Nödinge, Ale kommun  
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 Sidan 3. ”I verkligheten finns alltför många storskaliga gator, parkeringar och byggnader 

som utgör barriärer.” 

 Sidan 4. ”Handelsområdet domineras idag av en stor tvåvåningsbyggnad som i 

bottenvåningen innehåller handel med en egen leveransgata i öster och en stor 

markparkering för kunderna i väster.” 

”Handelsområdet med stora parkeringsytor och storskalig bebyggelse kan utvecklas till 

stadskärna i småstaden med en blandad bebyggelse av handel och bostäder.” 

 Sidan 5. ”Den planerade bebyggelsen i Södra Backa, Ale höjd och vid Backa Säteri 

golfklubb placeras som bostadssatelliter med tillgång till kvaliteterna i centrum genom 

attraktiva gång- och cykelstråk samt goda parkeringsmöjligheter i centrala 

parkeringshus. Området mellan Vitklövergatan och Rödklövergatan förändras från 

bostadsförort till stadskärna.” 

”TRAFIKPLANERING FÖR EFFEKTIVA OCH TRYGGA BOENDEMILJÖER  

Funktioner som skall uppfyllas:  

 6) Bil- och cykelparkering för boende, handel, skola och arbetspendling.” 

”STRATEGISKT PLACERAD PARKERING MED SAMNYTTJANDE 

Stora ytor i centrala Nödinge utgörs idag av markparkering till bostäder och handelsområden. 

Vid en omvandling av Nödinge till småstad behöver parkeringen i tätorten effektiviseras för att 

tillgängliggöra mark för bebyggelse. Parkeringshus är en effektiv men dyr lösning i förhållande 

till markparkering. Genom att samla parkeringen till parkeringshus, som även utgör bullerskydd 

mot motorvägen och järnvägen, frigörs mark som kan bebyggas i centrumläge. 

En möjlig lösning till att skapa en långsiktig parkeringssituation i Nödinge centrum kan vara att 

samnyttja parkeringsplatserna effektivt mellan boende, handel och arbetspendlare och skapa 

mervärden som gör det intressant att välja kollektivtrafiken framför att fortsätta från bostaden i 

den egna bilen. Närheten mellan bostäderna i centrum och tågstationen är en viktig kvalitet som 

förstärks i uppbyggnaden av nya bebyggelsekvarter. Genom att flytta ut boendeparkering från 

markparkering och garage inne i området till parkeringshus som placeras strategiskt uppstår 

situationen att det är lika nära att promenera till kollektivtrafiklägen som att gå till sin parkerade 

bil. Enklare parkeringsanläggningar skulle kunna tillskapas inom tätorten under en 

uppbyggnadsfas för att sedan rivas och ge plats för ytterligare förtätning.” 
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 Sidan 6 

”KOLLEKTIVTRAFIK 

Parkeringshus kan förutom bilar även rymma plats för säker uppställning av cyklar samt 

serviceutbud som exempelvis cykel- och bilpool, däckverkstad, cykelverkstad, biltvätt/recond, 

resenärsinfo/butik m.m. 

 Sidan 7 

”TRANSPORTER 

De stora trafikvolymerna bör fortsatt belasta Norra Kilandavägen. Här kan bilar färdas med god 

framkomlighet på huvudgata separerad från gång- och cykeltrafik. Angöring till 

bostadsområden, parkering och skolor/förskolor kan ske på lokalgator där bilarna kan komma 

fram men med låg hastighet och i samspel med fotgängare och cyklister i många punkter. Man 

bör se på en möjlighet att i lokalgatunätet binda samman södra och norra delarna av Nödinge 

genom en ny bro över Hållsdammsbäcken.”   
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Parkering och beläggning 

 

Tillgängliga parkeringsplatser inom området 

I nära anslutning till Nödinge centrum finns en mängd parkering. Alla parkering som ligger inom 

500 meters avstånd från centrum stödjer tillgängligheten till centrum.  

 

Karta 2 Parkering inom 500 meter från centrum har inventerats i den zonindelning som kartan 
visar. 
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Tabell 1 Områden, antal platser inom 500 meter från centrum, inventerat 2015-02-28.  

Zon Delområde 
Totalt antal 

platser 
Varav allmänt 

tillgängliga  
Varav 

reserverade 
Varav 

Handikapplatser 

1 Ale Torg 335 325    10 

2 Södra Ale Torg 118 108 8 2 

3 Väster om skola 163 154 5 4 

4 Söder om skolan inhägnat       

5 Pendelparkering 121 117  4 

6 Öster om skola 204 102 101 1 

7 Bränslestationer+ Lidl 143 118 21 4 

8 
Bostäder vid N 
Kilandav 282 15 263 4 

9 Boende centrum 276 20 255 1 

10 Förskolan 30 16 12 2 

  Summa 1672 975 665 32 
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Beläggningsgrad per kategori 

Beläggningsgraden anger hur många av platserna som används. Platserna har inventerats vid 
flera tillfällen. Ärendetid avser dels en lönelördag den 28 februari kl. 11:00 – 12:45 vid 
middagstid då många besökare väljer att besöka Nödinge. Arbetstid avser måndagen den 16 
mars kl. 9:00 – 10:15 då de flesta som arbetar har parkerat. Boendetid avser måndagen den 9 
mars kl. 21:30–23:00 då de flesta har kommit hem från sitt arbete och parkerat för natten. 
Avsikten med att inventera vid dessa tillfällen var att får en bild av den dimensionerande 
beläggningsgraden.  
 
Tabell 2 Beläggning och beläggningsgrad för all parkering. Gul färg markerar högst beläggning.  

Beläggning all parkering, inkl. handikapp 

 Ärendetid 1 Arbetstid Boendetid 

 lördag den 28 februari 
kl. 11:00 – 12:45 

måndagen den 16 mars 
kl. 9:00 – 10:15 

måndagen den 9 mars 
kl. 21:30–23:00 

Antal 
parkerade 
bilar 

697 770 358 

Antal lediga  
p-platser 

975 902 1314 

Beläggnings
grad 

42 % 46 % 21 % 

 
All parkering ovan kan delas upp på flera olika sätt. Nedan följer en redovisning i två 
huvudgrupper allmänt tillgängliga och reserverade. Avsikten med uppdelningen är att ge en bild 
av hur beläggningen varierar mellan de olika typerna av regleringsform.  
 
Tabell 3 Beläggning och beläggningsgrad för allmänt tillgänglig parkering. Gul färg markerar högst 
beläggning.  

Beläggning allmänt tillgänglig parkering 

 Ärendetid 1 Arbetstid Boendetid 

 lördag den 28 februari 
kl. 11:00 – 12:45 

måndagen den 16 mars 
kl. 9:00 – 10:15 

måndagen den 9 mars 
kl. 21:30–23:00 

Antal 
parkerade 
bilar 

414 469 93 

Antal lediga  
p-platser 

1258 1203 1579 

Beläggnings
grad 

25 % 28 % 6 % 
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Tabell 4 Beläggning och beläggningsgrad för reserverad parkering. Gul färg markerar högst 
beläggning.  

Beläggning reserverad parkering 

 Ärendetid 1 Arbetstid Boendetid 

 lördag den 28 februari 
kl. 11:00 – 12:45 

måndagen den 16 mars 
kl. 9:00 – 10:15 

måndagen den 9 mars 
kl. 21:30–23:00 

Antal 
parkerade 
bilar 

283 301 265 

Antal lediga  
p-platser 

282 364 400 

Beläggnings
grad 

43 % 45 % 40 % 

 
 

Beläggningsgrad per zon 

Tabell 5 Beläggning och beläggningsgrad för all parkering.  

Beläggning all parkering, inkl. handikapp 
 

Namn Totalt antal

Ärende 

lördag 

(28 feb, 

kl 11-

12.45)

Arbete 

måndag 

(16 mars, 

kl 9-

10.15)

Boende 

måndag 

(9 mars, 

kl 21.30-

23)

Zon 1 335 59% 22% 4%

Zon 2 118 41% 32% 4%

Zon 3 163 62% 93% 9%

Zon 5 121 14% 58% 4%

Zon 6 204 23% 64% 28%

Zon 7 143 31% 29% 16%

Zon 8 282 35% 29% 41%

Zon 9 276 52% 61% 45%

Zon 10 30 3% 17% 0%
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Pendelparkering 

Pendelparkeringen har inventerats vid flera tillfällen. Den senaste inventeringen gjord tisdagen 

den 13 jan 2015 gav följande data. Mättillfället ligger direkt efter jul- och nyårsledigheten och på 

en tisdag. Detta kan ge något lägre beläggning än den maximala beläggningen.  

Tabell 6 Pendelparkeringar inventerade 2015-01-13 

 Pendelparkering 

 Bilparkering Cykel 

 Platser Parkerade 

bilar 

El-

platser 

Handikapp-

platser 

Lediga 

platser 

Platser Med 

väder-

skydd 

Lediga 

platser 

Planerade 

platser 

Älvängen          

Fabriksvägen 168 155   13 5 1 4 48 

Postvägen 66 72   -6 260 20 240  

Åkarevägen 61 37   24     

Nol 74 48   26 94 35 59  

Nödinge 117 77   40 148 107 41  

Bohus 50 50   0 72 11 61  

Surte 65 51   14 70 18 52  

Totalt 601 490 0 0 111 649 192 457 48 
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Utbyggnadsplaner och dess effekt på parkering 

Under de kommande åren planeras utbyggnad av bostäder och verksamheter i Nödinge som 

kommer att påverka den nuvarande tillgången på parkeringsplatser. För att svara mot ökande 

efterfrågan behöver planeringen rymma parkering.  

I Landsskapsguppens analys för hur utbyggnadens kan ske i Nödinge har en 

utbyggnadsordning med byggvolymer och i anspråktagande av mark angetts. I de tabeller som 

följer nedan är volymerna tagna från Landsskapsgrupens analys. 

 

Tabell 7 Visar en sammanställning av de parkeringsplatser som försvinner resp. byggs ut under 
den planerade byggetapperna. 

Projekt nr. Projekt Referens

Allmänt tillgänglig 

plats som 

försvinner/tillkom

mer

Reserverad plats som 

försvinner/tillkommer

2016

Summa 0 0

2017

Summa 0 0

2018 Etapp 1

30 000 kvm 

parkering 1200

P-zon 2 -118

P-zon 3 -163

Summa 919 0

2019 Etapp 2 7600 kvm parkering 300

P-zon 9 -276

Summa 24 0

2020

Summa 0 0

2025 etapp 3-4 Parkering 6500 260

P-zon

Summa 260 0

2030 etapp 4-5 Parkering 29500 1180

P-zon 1 -335

P-zon 4

P-zon 5 -121

P-zon 6 -204

P-zon 7 -143

P-zon 8 -282

P-zon 16 -30

Summa 65 0
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Tabell 8 Visar hur efterfrågan på parkering förändras efterhand som de olika etapperna färdigställs. 
Till de framräknade talen ska behoven inom de redan byggda kvarteren läggas. Dessa redovisas 
som den efterfrågan som redan kan avläsas i parkerade bilar. 

 

  

kvm p-tal Parkeringsbehov

Etapp 1 Handel 12000 0,042 504

Kommunhus 9000 0,031 279

Bostäder 15000 0,008 120

Summa 903

Etapp 2 kvm p-tal Parkeringsbehov

Medborgarservice 1000 0,008 8

Bostäder 60000 0,008 480

Summa 488

Etapp 3-4 kvm p-tal Parkeringsbehov

Bostäder 100000 0,008 800

Summa 800

Etapp 5-7 kvm p-tal Parkeringsbehov

Medborgarservice 14500 0,008 116

Bostäder 59500 0,008 476

Summa 592

Total summa 2783
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Analys av tillgång och efterfrågan på parkering 

De centrala delarna av Nödinge har en god tillgång på parkering. På de 1672 

parkeringsplatserna stod som flest parkerade bilar måndagen den 16 mars kl. 9:00 – 10:15. Vid 

detta tillfälle fanns 770 parkerade bilar, 902 lediga parkeringsplatser och en beläggningsgrad på 

46 %.  

Då Nödinge förtätas kommer parkeringsplatser att tas i anspråk för byggnation. Den nya 

byggnationen ger en ökad efterfrågan på parkering. I nedanstående diagram har en ansats 

gjorts till att visa hur data kan sammanställas till ett diagram som visar hur tillgång och 

efterfrågan förändras över tid. Underlaget kan med fördel uppdateras efterhand som kunskapen 

växer fram.  

 

 

Diagram 1 Visar hur utbudet av parkeringsplatser förändras och hur antalet samtidigt parkerade 
bilar förändras. Diagrammet illusterar att efterfrågan på parkeringsplatser påverkas i hög grad av 
andelen som samnyttjas.  
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Förslag  

Tillgänglighet med bil kan lösas på flera sätt. Fyrstegsprincipen kan användas som stöd för att 

hitta effektiva och väl balanserade lösningar.  

1.Tänk om  

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet 

av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

 Transporter – den förtätade ytan i centrala Nödinge ger ett ökat utbud av bostäder, 

arbetsplatser, handel och fritidssysslor. Fler målpunkter kan nås inom ett kortare 

avstånd. 

 Färdmedelsfördelning - En förtätning av Nödinge ökar förutsättningarna att gå och 

cykla, fler attraktiva målpunkter finns inom gång- och cykelavstånd. Det robusta rutnätet 

ger förutsättningar för en förändras färdmedelsfördelning. Attraktionen i gång- och 

cykelnätet kan förbättras.  

 Bilinnehav – Vid förtätningen kommer kostnaden för bilplatsen att öka då dessa läggs i 

konstruktion. Genom att synliggöra den påverkas bilinnehavet.  

 Parkering – Reglering av parkering så att samnyttjande blir regel påverkar efterfrågan 

av parkeringsplatser.  

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 

den befintliga infrastrukturen.  

 Färdmedelsfördelning - det robusta rutnätet kan regleras så att attraktionen mellan 

trafikslagen påverkas. En öppen lätt tillgänglig struktur för gång- och cykeltrafik ger den 

en fördel. En hierarkisk reglering av trafiknäten och dess hastigheter påverkar valet av 

färdmedel, biltrafiken styrs mot de delar av trafiknätet som är lämpliga för större och 

snabbare trafik. 

 Bilparkering – Anpassa reglering 

o Reserverade parkeringsplatser kan förändra till tillståndsparkering på 

reserverade parkeringsytor.  

o Allmänt tillgängliga platser kan få vägvisning så att de går lätt att hitta.  

o Parkeringsplatserna kan omregleras så att de besöksgrupperna prioriteras med 

kortare gångavstånd till målpunkten.  
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3.Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

 Färdmedelsfördelning - Bygg om gång- och cykelnätet till slutligt prioriterat läge, redan 

inledningsvis, så att dess konkurrensfördelar tydliggörs och ges full effekt redan från 

början. 

 Cykelparkering – Cykelparkeringen utökas i attraktiva lägen och görs så attraktiv att 

cyklisten gärna ställer sin cykel just där.  

4.Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder 

nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 Transporter –  

 Färdmedelsfördelning - Bygg ut de saknade länkarna i gång- och cykeltrafiknäten så att 

ett stabilt och gent rutnät görs tillgängligt. Reglera biltrafiknätet så att 

konkurrenssituationen mellan trafikslagen förskjuts i önskad riktning.  

 Cykelparkering –  

o Ta höjd för det antal cykelparkeringsplatser som Nödinge ser behov av inom en 

lång framtid.  

o Bygg ut i etapper 

o Skapa attraktiva platser inom acceptabelt avstånd från pendeltågstationen, så 

att de som bor inom cykelavstånd väljer att cykla dit.  

 Bilparkering –  

o Ta höjd för det antal bilparkeringsplatser som Nödinge ser behov av inom en 

lång framtid. Att ta höjd för volym innebär att ett utrymme för handlingsfrihet 

skapas. Planberedskapen kan efterhand omförhandlas då förutsättningarna 

förändras.  

o Bestäm hur lång tid före byggstart som planprocessen för att bygga parkering 

behöver starta. Stäm av utbyggnadsordning och parkering varje kalenderår.  

o Starta planprocessen efterhand som behovet kan förutses.  
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Dimensionering av parkering 

 

Cykelparkering 

Cykelparkering är som regel en anordning som är nära kopplad till målpunkten. Vid bostad och 

arbetsplats faller det sig naturligt att platserna ordnas vid eller i fastigheten. Vid bytespunkter i 

kollektivtrafiken behöver de ordnas nära bytespunkten och vid handel och fritidsmål kan de 

ordnas vid resp. anläggning eller i samordnade lösningar.  

 

Figur 4 Visar tre zoner (skola, handel och kollektivtrafik) där cykelparkering bör ordnas i 
gemensamma lösningar. 

Parkeringsnormen anger riktvärden för antal cykelparkeringsplatser som bör ordnas.  

Kontor 10-40 cpl/1000 m2 BTA. 

Handel 40-80 cpl/1000 m2 BTA. 

Skolor Grundskolor 30-70 cpl/100 elever (inkl. personalens behov). Gymnasium och högre 

utbildning har ett behov av ca 60-80 cpl/100 elever. 

Vård 10- 50 cpl/100 sängplatser användas.  

Sport/Fritid 15-45 cpl/100 besökare.  

Bostäder inget riktvärde används, vanligt förekommande riktvärde är 20 cpl/1000 m2 BTA 
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Tabell 9 Visar en sammanställning av tillkommande cykelparkering vid utbyggnaden av Nödinge. 

Pendelcykel parkering - Utöver cykelparkeringen enligt tabellen ovan tillkommer 
cykelparkering för pendelstationen. Färdmedelsfördelningen till pendelstationen varierar starkt 
beroende på upptagningsområdet storlek. Huvuddelen av de som pendlar från pendelstationen 
kan antas ha sin startpunkt inom 1500 meter från pendelstationen. Färdmedelsfördelningen för 
resor kortare än 1500 meter är 39 % gående, 17 % cykel och 41 % bil enligt riks-rvu. Vid 
mätningar av bilparkeringen vid pendelstationen har cirka 100 bilar parkerat där samtidigt. 
Ungefär häften så många kan med stöd av färdmedelsfördelningen antas ta cykeln till 
pendeltågstationen. Vid en fördubbling av Nödinge kan behovet av platser antas fördubblas.  
En utbyggnad av cykelparkeringen till 100 platser kan anas vara en rimlig nivå.  

 
Figur 5 Visar färdmedelsfördelning vid resor mellan 1-1,5 km, enligt Riks-RVU. 

kvm Cykel p-tal Parkeringsbehov
Etapp 1 Handel 12000 0,06 720

Kommunhus 9000 0,025 225
Bostäder 15000 0,02 300

Summa 1245

Etapp 2 kvm Cykel p-tal Parkeringsbehov
Medborgarservice 1000 0,025 25
Bostäder 60000 0,02 1200

Summa 1225

Etapp 3-4 kvm Cykel p-tal Parkeringsbehov
Bostäder 100000 0,02 2000

Summa 2000

Etapp 5-7 kvm Cykel p-tal Parkeringsbehov
Medborgarservice 14500 0,025 363
Bostäder 59500 0,02 1190

Summa 1553

Total summa 6023
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Bilparkering 

Nödinge har inom planområdet planerat för byggvolymer som enligt gällande p-norm ställer krav 

på en utbyggnad av cirka 4000 bilparkeringsplatser. Samtidigt ser det ut som om det bara 

kommer att finnas cirka hälften så många bilar som parkeras samtidigt inom planområdet, cirka 

2000 bilar. Skillnaden är stor mellan antalet parkeringsplatser och antalet samtidigt parkerade 

bilar. Orsaken till detta är att p-normen anger behovstal vid särnyttjande, dvs. att varje 

verksamhet ska ta ansvar för sitt eget parkeringsbehov. Vid en förtätning ställs detta krav på sin 

spets. Markåtgång, kostnader och avstånd utvecklas negativt. Därför finns det en möjlighet i p-

normen att samnyttja parkering. Samnyttjandet kräver engagemang från alla inblandade aktörer 

för att komma till stånd. Parkeringsköp och gemensamma anläggningar behövs för ändamålet.  

Bilparkering kan ses som en del at transportsystemet. För bilisten kanske det inte spelar så stor 

roll vilket huvudmannaskap som bilparkeringen har, bara det finns en ledig plats i närheten av 

resmålet. Bilparkering blir då en del av transportsystemet och det blir mer naturligt att erbjuda 

den i mer samnyttjade former.  

Potentialen i samnyttjandet är stort, teoretiskt upp till 50 % reduktion. I praktiken betydligt 

mindre då tillgänglighet, ojämn fördelning mellan brukargrupper etc. gör att blandningen mellan 

olika grupper inte blir optimal.  

En rimlig ambitionsnivå kan vara att uppnå en reduktion med cirka 25 %. Då sjunker behovet av 

parkeringsplatser från 4000 bilparkeringsplatser till 3000 bilparkeringsplatser. Denna volym kan 

vara rimlig att ta höjd för i planeringen. En årsvis uppföljning av utbud, efterfrågan och 

utbyggnadsordning kan ge ett gott stöd för att succesivt anpassa utbyggnaden till aktuell 

efterfrågan.  

Utbyggnaden av parkering kan ske i flera zoner. Zonindelningen är kopplad dels till 

gångavståndet och dels till grupperingen av utbyggnaden.  

 

Figur 6 Visar en zonindelning för att gruppera bilparkering i zoner med god tillgänglighet. 
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Reflektioner 

 

Kunskap hos berörda 

Parkering är en del av trafikplaneringen som behöver utvecklas. Från att ha varit en ren 

förvaringsfråga till att bli en väsentlig del av stadsbyggandet. Kunskap om detta behöver spridas 

i alla led som är berörda av frågan.  

Gemensam målbild 

Bilden av ett framtida önskat tillstånd där bilen har en vä’l balanserad roll behöver åskådliggöras 

och kommuniceras.  

Årsvis uppföljning 

En så stor förändring som Nödinge står inför genomförs inte över natten. Genom att varje år 

uppdatera och avrapportera utbud, efterfrågan och utbyggnadsplaner kan dels en uppföljning av 

genomförda åtgärder göras och dels en korrigering av planerade åtgärder göras så att Nödinge 

får den biltillgänglighet som den vill ha.  

Huvudman 

Parkering behöver ha en utsedd hanläggare inom kommunen som har mandat och 

befogenheter att agera i den omfattning som uppgiften kräver.  

Resurser 

Parkering behöver resurser för att kontinuerligt kunna följa och arbete med frågan. Kommunen 

bör avsätta tid och medel för att ge möjlighet att professionellt hantera intresseområdet.  
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Namn Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade Handikapp Reglering Övrig kommentar
Ärende lördag (28
feb, kl 11-12.45)

Arbete måndag
(16 mars, kl 9-

10.15)
Boende måndag (9
mars, kl 21.30-23)

Zon 1 335 284 4 h 156 58 10
41 2 h 40 15 4

10 1 0 0
Zon 2 118 82 4 h 27 29 5

26 30 min 18 6 0
8 3 3 0

2 0 1 0
Zon 3 163 127 P 74 125 12

17 12 h 13 17 0
10 8-16, 2 h 9 9 3

5 På- och avlastningszon 5 0 0
4 0 0 0

Zon 4 - Ej aktuell, del inhägnad
Zon 5 121 117 Pendelparkering 17 70 5

4 0 0 0
Zon 6 204 65 P 0 57 0

13 12 tim 8 13 13
7 20 min, 7-18, 4 h övrig tid Ficka, ca 35 m 3 1 0

17 Tillstånd 6-18, Besök dagtid 20 min Avstängd, renovering av skolan 0 0 0
25 Förhyrd 7.30-18.30. Övrig tid P-tillstånd 3 21 3
74 P-tillstånd 29 garageplatser inom området 31 39 40
2 Specialtransporter 2 0 2

1 1 0 0
Zon 7 143 17 P 12 10 0

87 Besök 2 h under öppettider, övrigt P-förbud 11 8 0
13 8 13 12
1 Lastbil 0 0 0

21 13 10 11
4 1 0 0

Zon 8 282 15 12 tim 8 7 10
30 Förhyrda 117 garageplatser inom området 17 8 17

233 P-tillstånd 74 66 88
4 0 0 0

Zon 9 276 12 12 tim besökande 9 12 11
8 20 min Ombyggnad pågår 0 6 8

221 P-tillstånd 92 garageplatser inom området 117 122 89
6 Reserv Alebyggen 6.30-18 0 6 1
7 0 7 0
4 Ombyggnad pågår 1 4 1

17 P-tillstånd, 5-18 Mellangården 17 10 13
1 0 0 0

Zon 10 30 8 3 h 1 5 0
8 0 8 0

12 Förskolepersonal och föräldrar 0 5 0
2 0 0 0

Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade Handikapp Reglering Övrig kommentar Ärende lördag Arbete måndag Boende måndag
Totalt antal: 1672 975 665 32 700 771 358
Total beläggningsgrad 42% 46% 21%
Antal lediga platser 972 901 1314



Namn Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade

Ärende
lördag

(28 feb,
kl 11-
12.45)

Arbete
måndag

(16 mars,
kl 9-

10.15)

Boende
måndag

(9 mars, kl
21.30-23)

Zon 1 335 284 0 156 58 10
41 0 40 15 4

Zon 2 118 82 0 27 29 5
26 0 18 6 0
0 8 3 3 0

Zon 3 163 127 0 74 125 12
17 0 13 17 0
10 0 9 9 3
0 5 5 0 0

Zon 4 - Ej aktuell, del inhägnad
Zon 5 121 117 0 17 70 5
Zon 6 204 65 0 0 57 0

13 0 8 13 13
7 0 3 1 0

17 0 0 0 0
0 25 3 21 3
0 74 31 39 40
0 2 2 0 2

Zon 7 143 17 0 12 10 0
87 0 11 8 0
13 0 8 13 12
1 0 0 0 0
0 21 13 10 11

Zon 8 282 15 0 8 7 10
0 30 17 8 17
0 233 74 66 88

Zon 9 276 12 0 9 12 11
8 0 0 6 8
0 221 117 122 89
0 6 0 6 1
0 7 0 7 0
0 4 1 4 1
0 17 17 10 13

Zon 10 30 8 0 1 5 0
8 0 0 8 0
0 12 0 5 0

Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade Ärende
lördag

Arbete
måndag

Boende
måndag

Totalt antal: 1672 975 665 697 770 358
Total beläggningsgrad 42% 46% 21%
Antal lediga platser 975 902 1314



Namn Totalt antal Allmänt tillgängliga
Ärende lördag (28 feb, kl

11-12.45)
Arbete måndag (16 mars, kl

9-10.15)
Boende måndag (9 mars, kl 21.30-

23)
Zon 1 335 284 156 58 10

41 40 15 4
Zon 2 118 82 27 29 5

26 18 6 0
Zon 3 163 127 74 125 12

17 13 17 0
10 9 9 3

Zon 4 - Ej aktuell, del inhägnad
Zon 5 121 117 17 70 5
Zon 6 204 65 0 57 0

13 8 13 13
7 3 1 0

17 0 0 0
Zon 7 143 17 12 10 0

87 11 8 0
13 8 13 12
1 0 0 0

Zon 8 282 15 8 7 10
Zon 9 276 12 9 12 11

8 0 6 8
Zon 10 30 8 1 5 0

8 0 8 0
Totalt antal Allmänt tillgängliga Ärende lördag Arbete måndag Boende måndag

Totalt antal: 1672 975 414 469 93
Total beläggningsgrad 25% 28% 6%
Antal lediga platser 1258 1203 1579



Namn Totalt antal Reserverade
Ärende lördag (28 feb, kl

11-12.45)
Arbete måndag (16 mars, kl

9-10.15)
Boende måndag (9 mars, kl 21.30-

23)
Zon 2 8 8 3 3 0
Zon 3 5 5 5 0 0
Zon 4 - Ej aktuell, del inhägnad
Zon 6 101 25 3 21 3

74 31 39 40
2 2 0 2

Zon 7 21 21 13 10 11
Zon 8 263 30 17 8 17

233 74 66 88
Zon 9 255 221 117 122 89

6 0 6 1
7 0 7 0
4 1 4 1

17 17 10 13
Zon 10 12 12 0 5 0

Totalt antal Reserverade Ärende lördag Arbete måndag Boende måndag
Totalt antal: 665 665 283 301 265
Total beläggningsgrad 43% 45% 40%
Antal lediga platser 382 364 400



Namn Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade

Ärende
lördag

(28 feb,
kl 11-
12.45)

Arbete
måndag

(16 mars,
kl 9-

10.15)

Boende
måndag
(9 mars,
kl 21.30-

23)

Ärende
lördag (28
feb, kl 11-

12.45)

Arbete
måndag

(16 mars, kl
9-10.15)

Boende
måndag (9

mars, kl
21.30-23)

Zon 1 335 284 0 156 58 10 59% 22% 4%
41 0 40 15 4

Zon 2 118 82 0 27 29 5 41% 32% 4%
26 0 18 6 0
0 8 3 3 0

Zon 3 163 127 0 74 125 12 62% 93% 9%
17 0 13 17 0
10 0 9 9 3
0 5 5 0 0

Zon 4 - Ej aktuell, del inhägnad
Zon 5 121 117 0 17 70 5 14% 58% 4%
Zon 6 204 65 0 0 57 0 23% 64% 28%

13 0 8 13 13
7 0 3 1 0

17 0 0 0 0
0 25 3 21 3
0 74 31 39 40
0 2 2 0 2

Zon 7 143 17 0 12 10 0 31% 29% 16%
87 0 11 8 0
13 0 8 13 12
1 0 0 0 0
0 21 13 10 11

Zon 8 282 15 0 8 7 10 35% 29% 41%
0 30 17 8 17
0 233 74 66 88

Zon 9 276 12 0 9 12 11 52% 61% 45%
8 0 0 6 8
0 221 117 122 89
0 6 0 6 1
0 7 0 7 0
0 4 1 4 1
0 17 17 10 13

Zon 10 30 8 0 1 5 0 3% 60% 0%
8 0 0 8 0
0 12 0 5 0

Totalt antal Allmänt tillgängliga Reserverade Ärende
lördag

Arbete
måndag

Boende
måndag

Totalt antal: 1672 975 665 697 770 358
Total beläggningsgrad 42% 46% 21%
Antal lediga platser 975 902 1314
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