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Sammanfattning 

Ale kommun vill detaljplanelägga Utby 2:4 som ligger i ett bostadsområde i Älvängen. Det planeras för 
totalt 66 lägenheter fördelade på tre byggnader. Trafikutredningen syftar till att bedöma framtida 
trafikmängder och hur dessa påverkar kapaciteten på vägnätet. Utredningen syftar också till att 
bedöma påverkan på barns skolvägar samt förslå åtgärder för att hålla nere bil- och 
parkeringsbehovet i området. På grund av den nya detaljplanen behövs även en ny lokalisering av 
den busshållplats som idag finns inom planområdet. Utredningen syftar därför till att ta fram alternativ 
för detta. 

Planområdet är cirka 1 hektar stort och utgörs av en sluttande gräsyta som idag används till lek och 
rekreation. I anslutning till detta finns bostadsbebyggelse samt skol- och idrottsanläggningar. Mittemot 
planområdet ligger Aroseniusskolan. Öster om planområdet ligger Hövägens förskola samt 
Madenskolan. Området ligger strax söder om E45. Från E45:an leder Vallmovägen till planområdet via 
Tolleredsvägen. Vallmovägen och Smedjebacken/Rösvägen är utpekad som primär skolväg i Ale 
kommuns trafikplan. Idag finns det gång- och cykelväg längs hela Vallmovägen och även via 
Göteborgsvägen till Älvängens centrum därifrån både Alependeln och andra busslinjer går. Dock 
saknas gena och plana vägar till centrum vilket försämrar tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
fotgängare och cyklister. För att öka invånarnas tillgänglighet till Alependeln och därmed öka 
kollektivtrafikresandet trafikerar Ale kommun själva en elbuss, Älvan, genom samhället. Älvan kör förbi 
planområdet och stannar vid Aroseniusskolan. 

För att undersöka hur korsningen mellan Tolleredsvägen och Vallmovägen kommer att påverkas av 
den tillkommande trafiken till och från planområdet har kapacitetsberäkningar gjorts i Capcal. Den 
maximala belastningsgraden i korsningen är 0,35 (år 2040) vilket innebär att som mest utnyttjas 35 % 
av korsningens kapacitet. Korsningens framkomlighet bedöms därför uppnå tillräckligt god standard 
och kommer inte påverkas nämnvärt i framtiden i och med den nya bebyggelsen. Dock upplever 
kommunens invånare framkomlighetsproblem vid korsningen på grund av busshållplatsen, Olof 
Persvägen, då det leder till köer och längre väntetider när bussen stannar där. Köbildningen förvärras 
något i och med den nya bebyggelsen men detta anses inte vara något problem för framkomligheten 
då bussen endast stannar 2 gånger per timme under för- och eftermiddagar.  

Under maxtimmen innebär trafikökningen på grund av den tillkommande trafiken ett extra fordon 
varannan minut på Vallmovägen. Denna ökningen bedöms inte vara så stor att den påverkar barns 
skolvägar nämnvärt. Dock antas ny lokalisering av busshållplatsen Gustav Larssons väg påverka en 
betydande del av eleverna på Aroseniusskolan. För ny placering av busshållplatsen har fyra alternativ 
utretts utifrån närhet till skolan, byggbarhet, tillgänglighet och kollektivtrafik. Alternativ 1 ligger på 
Vallmovägen innan korsningen med Gustav Larssons väg, alternativ 2 ligger längs Vallmovägen och 
är i dagsläget en parkeringsplats intill skolan, alternativ 3 är en vändplats i Vallmovägens östra ända 
och Alternativ 4 ligger längs Gustav Larssons väg, ca 150 meter söder om korsningen med 
Vallmovägen. Alternativ 1 och 3 är de som anses vara de mest lämpliga då byggbarheten och 
tillgängligheten för dessa är goda. För barn och ungdomar bedöms alternativ 2 och 3 vara de mest 
trafiksäkra. Eftersom att alternativ 3 både fick högst poäng och bedöms vara mest trafiksäker anses 
denna lokalisering vara lämpligast.  

Åtgärder för att erhålla god mobilitet utan egen bil kan minska bilresande och behov av 
parkeringsplatser för bil. Mobilitetsåtgärder i olika former för att minska parkeringsbehovet och 
bilberoendet i Älvängen bedöms kunna vara möjligt. Dock är det ingen åtgärd som bedöms ge stor 
effekt men följande åtgärder bedöms kunna ge någon effekt; Västtrafikkort till nyinflyttade, attraktiva 
och trygga förvaringsmöjligheter för cykel samt samnyttjande av parkeringsplatser. Det bör i detaljplan 
studeras närmare vad mobilitetsåtgärdena i praktiken kan innebära i minskat behov av utrymme för 
parkering med anledning av exploateringen, samtidigt som det måste vägas mot bostädernas 
attraktivitet och funktion.  
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 Bakgrund och syfte 
Ale kommun vill detaljplanelägga Utby 2:4 som ligger i Älvängen, markerat med en svart fyrkant i Figur 
1. Syftet med planen är att möjliggöra flerbostadshus men att ändå säkerhetsställa möjligheten till lek 
inom eller i anslutning till området (Ale kommun, 2017a). Även en ny lokalisering av den busshållplats 
som idag finns inom planområdet behövs i och med den nya detaljplanen.  

 

Figur 1. Planområdet Utby 2:4 i Älvängen, markerat med den svarta fyrkanten (kartmaterial från Lantmäteriet, 
2017). 

Enligt planutredningen planeras totalt 54 lägenheter fördelade på tre byggnader (Kalmalm arkitekter 
AB, Alebyggen, 2017). Det planeras även 54 parkeringsplatser som enligt förslaget är fördelade på 3 
parkeringsytor med 2 utfarter från planområdet mot Vallmovägen, Figur 2. 
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Figur 2. Planskiss över planområdet (Kalmalm arkitekter AB, Alebyggen, 2017). 

 

Utredningen syftar till att: 

 Bedöma framtida trafikmängder i och med den nya bebyggelsen och hur dessa påverkar 
kapaciteten på befintligt och föreslaget vägnät.   

 Bedöma hur bebyggelse påverkas av tillkommande och nuvarande trafiken. 
 Bedöma hur den tillkommande trafiken påverkar barns skolvägar till Aroseniusskolan.  
 Föreslå åtgärder för att hålla nere bil- och parkeringsbehov i området.  
 Föreslå utformning och placering av utfarter, i förhållande till befintlig vägstruktur, inom 

planområdet. 
 Föreslå ny placering av dubbelriktad busshållplats och eventuellt föreslå åtgärder för säker 

korsning av väg.  
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 Förutsättningar 

 Bebyggelse och målpunkter 

Planområdet är cirka 1 hektar stort och utgörs av en sluttande gräsyta som idag används till lek och 
rekreation (Ale kommun, 2017a). I anslutning till detta finns bostadsbebyggelse samt skol- och 
idrottsanläggningar, se Figur 3. Öster om planområdet ligger idrottshallen Älvängenhallen, Älvängens 
kulturhus och fotbollsanläggningen Älvevi. Även Madenskolan och Hövägens förskola ligger öster om 
planområdet. På Madenskolan går ca 100 elever fördelat på fem förskoleklasser  (Ale kommun, 
2017b). Hövägen har sex avdelningar, tre för yngre barn och tre för äldre (Ale kommun, 2017c). 
Mittemot planområdet ligger även Aroseniusskolan där ca 350 elever går i årskurs 7 till 9. (Ale 
kommun, 2017d). Sydost om planområdet ligger även Kronaskolan där det finns både förskola och 
grundskola årskurs f-6 (Ale kommun, 2017). 

 

Figur 3. Planområdet och närliggande skolor samt bilvägar (kartmaterial från Lantmäteriet, 2017). 

 Fordonstrafik 

Planområdet ligger i ett bostadsområde strax söder om E45. De flesta gatorna i närheten har en 
hastighetsbegränsning på 30 km/h med undantag för Göteborgsvägen (5-7 meter bred) och 
Starrkärrsvägen (7,5 meter bred) som har hastighetsbegränsningen 40 km/h (Trafikverket, 2017). 
Söder om Aroseniusskolan övergår Gustav Larssons väg till Källråets väg som är avstängd för 
biltrafik. Från Göteborgsvägen och E45:an leder Vallmovägen till planområdet via Tolleredsvägen, se 
Figur 3. Vallmovägen slutar vid Aroseniusskolan och möjliggör därför inte genomfartstrafik mot 
Starrkärrsvägen. Detta leder till omvägar för trafiken från planområdet som ska österut eftersom 
Göteborgsvägen är den enda gatan som möjliggör genomfartstrafik i Älvängen. Dock bedöms 
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genomfartstrafik via Vallmovägen leda till ökad trafik på Vallmovägen och därmed påverka 
trafiksäkerheten i området runt Aroseniusskolan och Madenskolan negativt.  

Trafik på Vallmovägen genereras av bostäder, skolor och idrottsanläggningarna Älvängenhallen, 
Älvevi och Älvängens kulturhus. 

I Älvängenhallen finns en större idrottshall och en mindre gymnastikhall. Under dagtid, 8:00 – 16:00, 
har skolorna aktiviteter i lokalerna (Ale kommun, 2017f). Under vardagskvällar har olika lag träningar 
och aktiviteter i hallen. Det är därmed full beläggning i idrottshallen från 16:45-22:00 och i 
gymnstikhallen från 16:00-22:00. Gymnastikhallen är även fullbelagd på lördagar från 8:00-16:00 och 
på söndagar från 10:00-21:00. I idrottshallen är det cuper och matcher under helgerna men tiderna för 
detta kan variera. 

Enligt Älvängens IK (2017) är det träningar på Älvevi på vardagskvällar mellan 16:45 och 21:00. Under 
helgerna är det också en del träningar och även matcher men tiderna för dessa varierar under året.  

Parkeringsplatser finns vid Aroseniusskolan och vid kulturhuset som ligger strax norr om 
Madenskolan. Människor som tar sig med bil till någon av de målpunkter som finns i närheten av 
planområdet antas parkera eller släppas av vid någon av dessa parkeringar för att sedan gå 
resterande sträcka till målpunkten. Detta för att genomfartstrafik inte är möjlig mellan Vallmovägen och 
Älvängens kulturhus.  

Gångavståndet till Älvängenhallen, Madenskolan, Hövägens förskola och Älvevis klubbstuga är 
kortare från kulturhuset än från Aroseniusskolan. Människor med dessa målpunkter antas därför 
framförallt använda parkeringen vid kulturhuset. De människor som bor närmare Vallmovägen antas 
dock använda parkeringen vid Aroseniusskolan då detta totalt sett blir en kortare resväg. Dock 
bedöms dessa trafikrörelser inte sammanfalla med maxtimmen för övrig trafik.  

 Gång- och cykeltrafik 

Idag finns det gång- och cykelväg längs hela Vallmovägen och även via Göteborgsvägen till 
Älvängens centrum därifrån både Alependeln och andra busslinjer går (Trafikverket, 2016a). Dock 
saknas gena och plana vägar till centrum vilket försämrar tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
fotgängare och cyklister. Figur 4 visar det befintliga cykelnätet i Älvängen. Figuren visar att majoriteten 
av cykelvägarna går i väst-östlig riktning.  

Norr om Vallmovägen är Gustav Larssons väg en gång- och cykelväg som leder till bostadsområdena 
i närheten och Aroseniusskolan. Trots detta används en ej utpekad gångstig snett över västra delen 
av planområdet som genväg till och från skolan.  

På grund av Aroseniusskolan som ligger vid planområdet antas många elever röra sig längs 
Vallmovägen. Vallmovägen är utpekad som primär skolväg i Ale kommuns trafikplan (2016), liksom 
Smedjebacken/Rösvägen. Figur 5 visar primära skolvägar enligt Ale kommuns trafikplan. 
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Figur 4. Det befintliga cykelnätet i Älvängen (Trafikverket, 2016a). 
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Figur 5. Skolvägar och cykelvägar i Älvängen enligt Ale kommuns trafikplan (Ale kommun, 2016) 

 Kollektivtrafik 

Älvängen ligger längs Alependeln som går mellan Göteborg och Älvängen (Västtrafik, 2017). Tåget 
går varje kvart på morgon och eftermiddag/kväll. Resterande tid går pendeln 2 gånger/timme. I 
Älvängen stannar även tåget som går mellan Göteborg och Trollhättan. Tåget går 2 gånger/timme 
under morgon och eftermiddag. Resterande tid går Trollhättanpendeln 1 gång/timme.  

De busslinjer som körs av Västtrafik i närheten av planområdet visas i Figur 6. 

 Linje 411: Älvängen – Alafors – Nödinge. Går 2 gånger/timme morgon och eftermiddag. Övrig tid 
går den 1 gång/timme. 

 Linje 412: Älvängen – Starrkärr – Alafors – Nödinge. Går 2 gånger/timme morgon och 
eftermiddag. Övrig tid går den 1 gång/timme. 

 Linje 421: Trollhättan – Lilla Edet – Lödöse – Älvängen. Går mellan Trollhättan och Älvängen 5 
gånger/dygn i vardera riktningen. Mellan Älvängen och Lilla Edet går linjen 2 gånger/timme under 
morgon och eftermiddag. Övrig tid går bussen 1 gång/timme.  

 Linje 431: Kollanda – Fors – Älvängen. Bussen går 10 gånger/dygn i vardera riktningen.  
 Linje 434: Getås – Skepplanda – Älvängen. Kör 4 gånger/timme på morgon och eftermiddag/kväll. 

Övrig tid, 2 gånger/timme. 
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Figur 6. Västtrafiks busslinjer genom Älvängen (kartmaterial från Lantmäteriet, 2017). 

För att öka invånarnas tillgänglighet till Alependeln och därmed öka kollektivtrafikresandet trafikerar 
Ale kommun själva en elbuss, Älvan, genom samhället (Ale kommun, 2017g). Bussen kör endast 
under rusningstrafiken då den kör 2 gånger/timme. Bussens linjesträckning visas i Figur 7. I dagsläget 
är det dock oklart hur och om bussförbindelsen kommer trafikeras i framtiden.  
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Figur 7. Busslinjen Älvans linjesträckning (kartmaterial från Lantmäteriet, 2017). 

Under läsåret 2016/17 hade 152 elever på Aroseniusskolan skolkort som berättigar till kostnadsfria 
skolresor med Västtrafiks ordinarie linjetrafik (Ale kommun, 2017h). Två elever hade skolskjuts med 
taxi samma år. I årskurs 7-9 beviljas skolkort/skolskjuts för elever vars skolväg är minst 4 km (Ale 
kommun, 2017i). På Madenskolan finns i nuläget inga elever med skolskjuts eller skolkort. 
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 Kapacitetsberäkning Tolleredsvägen – 
Vallmovägen 

För att undersöka hur den oreglerade trevägskorsningen mellan Tolleredsvägen och Vallmovägen, se 
Figur 8, kommer att påverkas av den tillkommande trafiken till och från planområdet har 
kapacitetsberäkningar gjorts i Capcal.  

 

Figur 8. Korsningen mellan Tolleredsvägen och Vallmovägen där Vallmovägen N leder till planområdet 
(kartmaterial från Lantmäteriet 2017). 

På Vallmovägen N, strax norr om Tolleredsvägen finns en busshållplats, Olof Persvägen, där Älvan 
stannar. Hållplatsen utformas som en stopphållplats med klack från ena sidan vilket påverkar 
framkomligheten då vägen smalnas av och försvårar möte mellan två fordon. Detta har dock inte 
kapacitetsberäkningen i Capcal tagit hänsyn till.  

 Befintliga trafikflöden 

Under en vecka i oktober 2017 utförde Ale kommun trafikmätningar på Vallmovägen och under en 
vecka i november 2017 utfördes mätningar på Tolleredsvägen. Resultaten från mätningarna visas i 
Tabell 1. 

Tabell 1. Resultat från trafikmätningar på Vallmovägen och Tolleredsvägen. 

Väg ÅDT  Andel tung trafik 

Vallmovägen  589 f/d 9 % 

Tolleredsvägen 2 780 f/d 6 % 
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Mätningarna på Vallmovägen gjordes i en punkt strax öster om korsningen med Gustav Larssons väg, 
se Figur 9. Detta innebär att resor till/från Aroseniusskolan, idrottsanläggningarna och en del bostäder 
mättes. Dock mättes inte resor till/från de bostäder som ligger väster om mätpunkten. De totala 
trafikflödena på Vallmovägen N och S har därför antagits utifrån trafikmätningarna och antalet 
bostäder i närheten av Vallmovägen. Två tredjedelar av flödet på Tolleredsvägen har antagits köra på 
Vallmovägen N och en tredjedel på Vallmovägen S. Detta innebär ett flöde på 2 050 resor/dygn på 
Vallmovägen N och 730 resor per dygn på Vallmovägen S. 

 

Figur 9. Mätpunkt för trafikmätningarna på Vallmovägen (den röda pilen), (Ale kommun, 2017j). 

Utifrån dessa trafikflöden har riktningsfördelningar i korsningen beräknats och antagits för dygnets 
maxtimmar, se Figur 10. Under maxtimmarna antas trafikflödet motsvara 12 % av årsdygnstrafiken 
(ÅDT) vilket är baserat på Trafikverkets trafikmätningar på Göteborgsvägen 2015. 
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Figur 10. Den bedömda riktningsfördelningen under för- och eftermiddagens maxtimme för nuläget.  

 Framtida trafikflöden 

Den tillkommande trafiken på Vallmovägen på grund av de nya bostäderna har tagits fram genom 
trafikalstring. Trafikalstringstal har tagits fram enligt Trafikverkets rapport Effektsamband för 
transportsystemet – Bygg om eller bygg nytt (2016b) där en helårsbostad antas generera mellan 4 och 
6 resor per dag. Med hänsyn till områdets geografiska läge och pendlingsmöjligheter bedöms ett 
alstringstal på 5 resor per dag vara rimligt. 

54 nya lägenheter och ett trafikalstringstal på 5ger 270 tillkommande resor per dygn från de nya 
bostäderna. På Vallmovägen N innebär detta en trafikökning på 12 %. Baserat på befintliga 
trafikflöden leder den tillkommande trafiken till att ÅDT på Vallmovägen N blir 2 320 resor per dygn 
och 3 050 resor per dygn på Tolleredsvägen. På Vallmovägen S antas flödet fortfarande vara 730 
resor per dygn. 

Även uppräkning av trafiken till år 2040 har gjorts för att undersöka hur kapaciteten i korsningen 
kommer påverkas i framtiden. Detta har gjorts med en årlig trafikökning på 1 % baserat på 
Trafikverkets Trafiktillväxt för väganalyser i Samkalk (2016c) vilket gav 2 900 resor per dygn på 
Vallmovägen N, 920 resor per dygn på Vallmovägen S och 3 820 resor per dygn på Tolleredsvägen.  

Utifrån dessa trafikflöden har riktningsfördelningar i korsningen beräknats och antagits för dygnets 
maxtimmar, se Figur 11. Under maxtimmarna antas trafikflödet motsvara 12 % av årsdygnstrafiken 
(ÅDT) vilket är baserat på Trafikverkets trafikmätningar på Göteborgsvägen 2015. 
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Figur 11. Den bedömda riktningsfördelningen under för- och eftermiddagens maxtimme år 2040.  

 Resultat 

Resultaten från kapacitetsberäkningen visas i Tabell 2. 

Tabell 2. De beräknade belastningsgraderna i korsningen under för- och eftermiddagens maxtimmar. 

Tillfart 
Belastningsgrad under FM Belastningsgrad EM 

2017 2040 2017 2040 

Vallmovägen N 0,10 0,15  0,04 0,05 

Tolleredsvägen 0,11 0,15 0,25 0,35 

Vallmovägen S 0,07 0,09 0,03 0,04 

 

Den maximala belastningsgraden i korsningen är 0,35 (år 2040) vilket innebär att som mest utnyttjas 
35 % av korsningens kapacitet. Korsningens framkomlighet bedöms därför uppnå tillräckligt god 
standard trots den tillkommande trafiken i och med den nya bebyggelsen samt en årlig trafikökning på 
1 %.  

Dock upplever kommunens invånare framkomlighetsproblem i korsningen på grund av 
busshållplatsen, Olof Persvägen, då det leder till köer och längre väntetider när bussen stannar där. 
Tabell 3 visar de antagna köbildningarna i de olika tillfarterna när bussen stannar vid busshållplatsen. 
Bussen antas stanna 1 minut vid hållplatsen. Köbildningen förvärras något i och med den nya 
bebyggelsen då maximala kölängden ökar från 4 fordon till 6. Detta anses dock inte vara något 
problem för framkomligheten då bussen endast stannar 2 gånger per timme under för- och 
eftermiddagar.  
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Tabell 3. Antal fordon i kö i de olika tillfarterna när en buss stannar vid busshållplatsen Olof Persvägen.  

Tillfart 
Antal fordon i kö under FM Antal fordon i kö under EM 

2017 2040 2017 2040 

Vallmovägen N 3,1 4,3  1 1,4 

Tolleredsvägen 1,7 2,3 4,4 5,9 

Vallmovägen S 0,1 0,25 0,1 0,25 
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 Påverkan på statlig väg 

Eftersom ny exploatering föreslås på en plats där tillkommande trafik kan påverka statlig väg så 
bedöms det hur mycket trafik och var denna trafik förväntas ansluta till statlig väg.  

Tillkommande trafik bedöms ansluta till statlig väg i korsningarna markerade med svart ring i Figur 12. 
Trafiken kan inte ansluta utefter Starrkärrvägen eftersom Källråets väg på en sträcka är begränsad till 
endast busstrafik och eftersom Smedjebacken inte är möjlig för genomfartstrafik.  

I avsnitt 3.2 bedöms den tillkommande trafiken från exploateringen bli cirka 270 fordon per dygn 
(ÅDT). Av dessa 270 fordon bedöms alla köra till/från Tolleredsvägen i korsningen 
Tolleredsvägen/Vallmovägen. I korsningen Tolleredsvägen/Göteborgsvägen bedöms hälften av 
fordonen använda Tolleredsvägen till/från E45 och hälften bedöms använda Göteborgsvägen till/från 
Älvängen centrum. Detta bedöms innebära att ÅDT ökar med 135 fordon i anslutningen från 
Göteborgsvägen in i korsningen väg 1960/Göteborgsvägen och ÅDT ökar med 135 fordon i 
korsningen väg 1960/Tolleredsvägen, se Figur 12. 

 

 

Figur 12 Översiktsbild över väghållare i anslutning till exploatering (svarstreckad rektangel). Exploateringen 
bedöms påverka statlig väg i korsningar markerade med svarta cirklar. 
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 Utformning 

 Placering av busshållplats 

Hållplatsen Gustav Larssons väg trafikeras av Älvan och ligger intill Aroseniusskolan och behöver 
flyttas när Utby 2:4 ska anläggas. Hållplatsen är i dagsläget utformad som en vändslinga på 
Vallmovägen strax norr om skolan, se Figur 13. Bussen angör till hållplatsen och kör därefter ut och 
fortsätter söderut på Gustav Larssons väg. 

 

Figur 13. Befintlig busshållplats vid Gustav Larssons väg (Lantmäteriet, 2017) 

 
Älvan är ett initiativ från kommunen vars syfte är att öka andelen kollektivtrafikresenärer genom att 
fungera som en servicelinje med höga krav på tillgänglighet.  

Enligt TRAST (Trafik för en attraktiv stad) bedöms kvaliteten på linjen och hållplatslägena utifrån deras 
närhet till viktiga målpunkter. Avståndet från hållplatser till viktiga målpunkter så som äldreboende, 
sjuk- och hälsovårdsinrättningar ska högst vara 100 meter. Till övriga målpunkter ska avståndet vara 
högst 200 meter.  

I dagsläget uppfyller hållplatsen kravet på 200 meter vilket det nya hållplatsläget också bör göra. 
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Kommunen har tagit fram fyra tänkbara lokaliseringar för hållplatsen i närheten av befintligt läge, Figur 
14. De fyra platserna ligger på mark som kommunen äger.  

  

Figur 14. 200 meter radie från huvudentré (blå cirkel) och tänkbara placering av busshållplats (röd cirkelar) 

Alternativ 1 ligger på Vallmovägen innan korsningen med Gustav Larssons väg. Vägen är ca 5 meter 
bred på sträckan och det finns en ca 3 meter bred gångbana på vägens norra sida. Området norr om 
vägen är utpekat som påtagligt sociotopvärde i en bedömning av sociotopiska värden i Älvängen.  

Alternativ 2 ligger längs Vallmovägen och är i dagsläget en parkeringsplats intill skolan. Hållplatsen 
behöver utformas som en vändplatshållplats. Det betyder att parkeringsplatsen byggs bort.  

Alternativ 3 är en vändplats i Vallmovägens östra ända. Vändplatsen ligger nordost om skolan och 
intill en fotbollsplan. Hållplatsen utformas som en vändhållplats. 

Alternativ 4 ligger längs Gustav Larssons väg, ca 150 meter söder om korsningen med Vallmovägen. 
Vägen är ca 6 meter bred på sträckan. Kommunen äger en liten tomt på vägens västra sida.  
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Ale kommuns tekniska handbok förespråkar timglashållplatser i hållplatslägen på sträckor, se 
typritning i Figur 15. Hållplatstypen ger god trafiksäkerhet för gående och ger viss hastighetssänkande 
effekt på biltrafiken. Timglashållplaster ger även prioritet för busstrafiken över övrig fordonstrafik.  

 

Figur 15. Typritning från Ale kommuns tekniska handbok (Ale kommun, 2014). 

Lokaliseringsalternativ 1 längs Vallmovägen ligger ca 180 meter väster om Aroseniusskolan och ca 
200 meter från hållplatsen Vallmovägen. Hållplatsläget är preliminärt eftersom hållplatsen inte har 
projekterats och geometrin inte är klar. Små justeringar av läget kan bli nödvändig för att få till en god 
geometri.  Avståndet till närmaste hållplatsen västerut är litet, många hållplatser på kort sträcka sänker 
medelhastigheten för bussen och ger längre restider. För att förbättra restiden för bussen kan 
hållplatsen Vallmovägen plockas bort och ersättas med alternativ 1.  

Hållplatsen utformas som en stopphållplats med klack från ena sidan. Vallmovägen är för smal på 
denna sträcka för att anlägga en timglashållplats. Den smala vägbredden medger inte en god 
geometri. Utformningen av hållplatsen Vallmovägen kan ses som referens. Hållplatsutformningen 
innebär att ingen eller liten mark behöver tas i anspråk på vägens norra sida. Den södra sidan 
behöver kompletteras med en gångbana antingen hela vägen till skolan alternativt till en gångpassage 
som leder över fotgängare till norra sidan.  

Alternativ 2 ligger nära det befintliga hållplatsläget vid skolan. Skolans behov av busslinjen tillgodoses 
och tryggheten för barn och ungdomar blir hög med det nära läget.  

Hållplatsen är tänk att ligga på en befintlig parkeringsplats. En utredning av skolans parkeringsbehov 
behöver göras för att se ifall parkeringsplatsen eventuellt behöver ersättas.   

Hållplatsen är tänkt att utformas som en vändhållplats likt befintlig. Anläggning av hållplatsen blir svår 
eftersom det finns höjdskillnader mellan parkeringsplatsen och Vallmovägen. Läget innebär även att 
det blir en längre körväg för bussen jämfört med alternativ 1 och 4.   

Alternativ 3 intill fotbollsplanerna ligger ca 240 meter från Gustav Larssons väg och på en vändplats. 
Hållplatsen utformas som en vändhållplats på vändplatsens södra sida för att undvika att elever 
behöver korsa Vallmovägen. Trafiksäkerheten och tryggheten för barn och ungdomar blir stor 
eftersom hållplatsen ligger nära skolan och det är små trafikmängder i vändplatsen. Hållplatsläget kan 
även tillgodose idrottsplatsens behov av kollektivtrafik.  

Lokaliseringen innebär en omväg för bussen och ger en längre restid i förhållande till de andra 
alternativen.   

Alternativ 4 längs Gustav Larssons väg ligger ca 170 meter från korsningen med Vallmovägen och ca 
220 meter fågelvägen från Aroseniusskolan. Hållplatsen utformas som en stopphållplats med klack 
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från ena sidan för att öka trafiksäkerheten och fungera som en hastighetssänkande åtgärd. Vägen 
smalnas av och mark behöver tas i anspråks för plattformar.  

Det saknas gångförbindelser längs Gustav Larssons väg och det saknas kopplingar till befintlig gång- 
och cykelväg till skolan. Hållplatsen behöver därför kompletteras med gångbana söderut till befintlig 
gc-väg till skolan och norrut mot Vallmovägen.   

De olika alternativen har poängsatts (0-3) utifrån fyra olika kriterier, närhet till skola, byggbarhet, 
tillgänglighet och kollektivtrafik. Tabell 4 visar en sammanställning av poängsättningen. Alternativ 1 
och 3 förordas därför utifrån poängantalet utifrån bedömda kriterier. 

Tabell 4. Sammanställning av de alternativa placeringarna av busshållplatsen. 

Objekt Närhet till skola Byggbarhet Tillgänglighet Kollektivtrafik   
Alternativ 1 2 3 2 3 10 
Alternativ 2 3 0 3 2 8 
Alternativ 3 3 3 3 1 10 
Alternativ 4 1 2 1 3 7 

 

 Placering av utfart från parkering  

Parkeringsplatserna för lägenheterna i detaljplanen kommer anläggas i markplan. Ett förslag från 
exploatören innebär att 2 in/utfarter anläggs från området till Vallmovägen, se Figur 16. 
Parkeringsplatserna placeras i närheten av varje flerbostadshus vilket medför att gångavståndet för 
boende och besökare blir litet. Tidigare har det även diskuterats att ha 3 in/utfarter från området men 
ur trafiksäkerhetssynpunkt rekommenderas få in/utfarter, särskilt vid Vallmovägen där in/utfarterna 
korsar en gång- och cykelväg. 

 

Figur 16. Planskiss över planområdet där in/utfarterna är inringade (modifierad bild från Kalmalm arkitekter AB, 
Alebyggen, 2017).  

Enligt Ale kommuns tekniska handbok ska en infart till en parkering inte placeras närmare än 15 meter 
från korsning eller tungt trafikerad huvudled. Sikten i korsningarna ska vara fri 10 meter åt vartdera 
håll.  
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För att öka trafiksäkerheten bör antalet in/utfart vara få och utformas på ett trafiksäkert sätt. In/utfarter 
är konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och fordon. De bör utformas på ett sådant sätt att 
hastigheterna för fordonstrafiken är låg och att väjningsförhållandena är tydliga. 
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 Konsekvenser för barns skolvägar 

 Påverkan på skolvägar utpekade i Ale kommuns trafikplan 

I kommunens trafikplan är Vallmovägen N utpekad som primär skolväg (Ale kommun, 2016). 
Beräkningarna för framtida trafikflöden visar att de nya bostäderna alstrar fler resor på Vallmovägen 
N. Under maxtimmen beräknas antalet fordon på Vallmovägen N öka från 8 fordon på 2 minuter till 9. 
Denna ökningen bedöms inte vara så stor att den påverkar barns skolvägar nämnvärt. 

De alternativ för busshållplats som ger störst trygghet för barn och ungdomar bedöms vara alternativ 2 
och 3, med placering nära skolorna. Alternativ 1 innebär att busshållplatsen placeras utmed 
Vallmovägen, som är primär skolväg för barn. Alternativ 4 innebär att busshållplatsen placeras längs 
Gustav Larssons väg, som är utpekad som cykelväg i blandtrafik.  

 Vilka barn berörs? 

 Barn som går eller cyklar till skolorna 

Barnen på Madenskolans förskoleklasser och Hövägens förskola följs rimligtvis till skolan av en vuxen. 
Se avsnitt 5.1 ovan för konsekvenser för högstadieelever som går eller cyklar till Aroseniusskolan. 
Eleverna i år 7-9 har dessutom uppnått en ålder då de bedöms ha förutsättningar för att visa ett 
trafiksäkert beteende, till skillnad från yngre barn. Flera forskningsstudier visar att barn under cirka 12 
år saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende (Trafikverket, 2015).   

Vad gäller barn i år 1-6 som går på Kronaskolan bedöms planområdets trafik huvudsakligen påverka 
de barn som bor i nordvästra delen av Älvängen och går längs med Smedjebacken eller Vallmovägen 
på sin väg till Kronaskolan. Ökningen bedöms inte vara så stor att den påverkar barns skolvägar 
nämnvärt. Alternativ 1 och 4 för busshållplatsen kan påverka barns skolvägar till Kronaskolan, se 
avsnitt 5.1 ovan.   

 Barn som åker kollektivt till skolorna 

De 152 elever på Aroseniusskolan som hade skolkort/skolskjuts under förra läsåret motsvarar cirka 
40–45% av det totala antalet elever (cirka 350 st). Såvida inte statistiken för läsåret 2016/17 skiljer sig 
väldigt mycket från genomsnittet, innebär det att en betydande andel av eleverna berörs av 
busshållplatsens läge. Ale kommun har dock inga uppgifter om vilka resvägar och sluthållplatser 
eleverna med busskort tar (Ale kommun, 2017h). 

Det huvudsakliga upptagningsområdet för elever som anvisas till Aroseniusskolan av kommunen är 
kommundelarna Älvängen och Skepplanda (Ale kommun, 2017h). De elever som har valt 
Aroseniusskolan istället för sin anvisade skola bor sannolikt i andra kommundelar än Älvängen och 
Skepplanda. Under läsåret 2016/17 var det 15 av 152 elever med skolkort som hade valt 
Aroseniusskolan istället för sin anvisade skola. Majoriteten av eleverna på Aroseniusskolan som har 
skolkort bedöms därför bo i Skepplanda, under förutsättning att läsåret 2016/17 inte avviker markant 
från genomsnittet. Eftersom bussarna från Skepplanda i nuläget stannar vid Älvängens resecentrum 
behöver dessa elever byta buss om de inte vill promenera till resten av vägen till Aroseniusskolan. 
Kommunens elbusslinje Älvan utgör då det alternativ som stannar närmast skolan (se avsnitt 2.4 
Kollektivtrafik). Därmed borde det sannolikt vara många av eleverna med skolkort som nyttjar 
elbussen och hållplatsen vid Gustav Larssons väg.  
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Det är i nuläget inga barn i förskoleklass på Madenskolan som har skolkort för kollektivtrafiken (Ale 
kommun, 2017h). 

 Barn som kommer att bo i aktuellt planområde efter utbyggnad 

Planförslaget innebär att det byggs bostäder nära Aroseniusskolan, Madenskolan och Hövägens 
förskola. Det korta avståndet ökar troligtvis sannolikheten att barn som bor i planområdet tar sig till 
dessa skolor till fots eller med cykel istället för att skjutsas med bil av föräldrar. Barnen i förskola och 
förskoleklass följs rimligtvis av en vuxen. Alternativ 1 och 4 för busshållplatsen kan påverka barns 
skolvägar till Kronaskolan, se avsnitt 5.1 ovan.  
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 Mobilitetsåtgärder 
Åtgärder för att erhålla god mobilitet utan egen bil kan minska bilresande och behov av 
parkeringsplatser för bil. Syftet med mobilitetsåtgärder vid nybyggnation är att ge möjlighet till och 
uppmuntra ett hållbart resande samt minska utrymmet för parkering och trafikändamål. 
Mobilitetsåtgärder är ett brett begrepp och kan innebära olika typer av åtgärder med varierande 
omfattning och kostnad för exploatören eller förvaltaren, exempelvis erbjudanden om bilpool eller 
kollektivtrafik, men också fysiska åtgärder som goda förutsättningar att förvara och serva cykeln på ett 
enkelt vis.  

Flera kommuner har börjat sänka sina parkeringstal om exploatören/byggherren förbinder sig att 
genomföra mobilitetsåtgärder. Nedan listas några exempel på mobilitetsåtgärder för ett hållbarare 
resande: 

- Samnyttjande av parkeringsplatser. 
- Erbjuda medlemskap i eller anordna bilpool för boende. 
- Andra fordonspooler, exempelvis el-cykel, lådcykel mm. 
- Erbjuda kollektivtrafikkort till nyinflyttade. 
- Attraktiva cykelparkeringar och servicemöjligheter. 
- Byggnation som utformas attraktivt och med gående och cyklister i fokus. 
- Startpaket med kartor och information till nyinflyttade. 
- Reseminskande åtgärder, exempelvis hemleveranser, leveransskåp mm. 

För att en bilpoolsetablering ska bära sig kommersiellt bedöms det behövas minst 50 lägenheter per 
bil (Sunfleet 2017, MoveAbout 2017 och Bilpoolen.nu 2017). 

 Älvängens förutsättningar 

I Älvängen finns ett fullgott serviceutbud med exempelvis handel, skolor och idrottsanläggningar. En 
pendeltågsstation erbjuder avgångar mot både Göteborg och Trollhättan. Ett par lokala busslinjer finns 
inom cirka 200 meter från planområdet, bland annat den lokala busslinjen ”Älvan” som stannar precis 
vid planområdet. Pendeltågsstationen ligger cirka 650 meter fågelvägen norr om planområdet, men 
terrängen i Älvängen är kuperad och det är därför avsevärt längre att som gående eller cyklande ta sig 
till stationen. Närmaste rimliga gångväg till stationen är cirka 1,4 kilometer med hänsyn tagen till 
terrängförhållandena. Den uppmätta gångvägen uppfyller dock inte kraven för tillgänglighet vad gäller 
lutningar på mindre än 8 % lutning (1:12). 

Älvängen är en av de större orterna i Ale kommun med cirka 4 750 invånare. Den tilltänkta 
exploateringen bedöms inte vara av sådan omfattning att den direkt påverkar underlaget för 
kollektivtrafik, således förutsetts befintligt kollektivtrafikutbud i orten kvarstå efter exploateringen.  

 Mobilitetsåtgärder för Älvängen 

Mobilitetsåtgärder i olika former för att minska parkeringsbehovet och bilberoendet i Älvängen bedöms 
kunna vara möjligt. Nedan listas några lösningar som bedöms lämpliga som sedan fördjupas. 

- Västtrafikkort till nyinflyttade. 
- Attraktiva och trygga förvaringsmöjligheter för cykel. 
- Information om kollektivtrafikutbud och pendlingsmöjligheter för nyinflyttade. 
- Servicemöjligheter för cykel och erbjudande om vinterdäck till cykel. 
- Smarta förvaringsmöjligheter för hemleveranser som kan minska resebehovet. 
- Bilpool. 
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- Subventionerade parkeringsplatser för poolbil. 
- Samnyttjande av parkeringsplatser. 

Att för nyinflyttade erbjuda Västtrafikkort i syfte att uppmuntra till ett kollektivt resande kan vara en 
lämplig åtgärd. Detta bedöms kunna få ett visst genomslag över tid då invånarna kan få upp ögonen 
för en välfungerande kollektivtrafikförbindelse med exempelvis Göteborg. Pendeltågsstationen ger 
goda möjligheter för kollektivt resande förutsatt att avståndet till stationen kan hanteras.  

Förvaringsmöjligheter som gör det attraktivt och tryggt att lämna cykeln bör erbjudas nära bostäderna 
och på stationen. Detta innebär till exempel att cykelparkeringarna bör vara väderskyddade, ligga nära 
cykelstråk och entréer, ge trygg förvaring och enkel laddning av el-cyklar.  Att erbjuda attraktiva 
cykelparkeringar kan bidra till att fler vuxna cyklar till arbete eller kollektivtrafik, men skulle också 
kunna påverka exempelvis andelen barn som cyklar till skola istället för att skjutsas med bil. Detta 
förutsätter också att cykelvägar utformas på ett attraktivt och trafiksäkert sätt.  

Resvanorna kan påverkas även på andra sätt som kan ge ett visst genomslag över tid. Nyinflyttade 
kan förutom Västtrafikkort också erbjudas information om hur kollektivtrafiken ser ut och fungerar i 
Älvängen och Ale kommun för att uppmuntra till ett kollektivt resande. Motiv för att välja cykel i form av 
bättre cykelvägar, servicemöjligheter, erbjuda vinterdäck till cykel med mera påverkar också 
resvanorna.  

Smarta utrymmen för förvaring av kylvaror vid hemleverans kan underlätta vardagslivet samtidigt som 
behovet av resor för inköp av dagligvaror minskar. I förlängningen skulle dessa typer av åtgärder i viss 
mån kunna minska behovet av parkeringsplatser.  

Kommunen har redan två bilpooler med elbilar i andra delar av kommunen, en i Alafors och en vid Ale 
torg. Här erbjuds poolbilar för både kommunens anställda och invånare. Älvängen som ort och dess 
mer centrala delar bedöms ha goda förutsättningar för en bilpool. Den planerade exploateringens läge 
i Älvängen tillsammans med ett förhållandevis stort behov av att pendla till andra orter gör dock att 
underlaget för att etablera en kommersiell bilpool i anslutning till exploateringen bedöms vara i lägsta 
laget. Mobilitetsåtgärd i form av bilpool för att minska bilinnehavet i Älvängen bedöms dock kunna 
vara rimligt. Byggherren kan exempelvis erbjuda de boende tillgång till bilpoolsbilar som skulle kunna 
minska behovet av en andra bil i hushållen. Poolbilarna kan även vara tillgängliga för andra personer i 
Älvängen med omnejd. Det finns alternativa bilpoolsformer där privatpersoner kan vara bilvärd och stå 
för finansieringen av bilpoolsbilen via ett leasingupplägg där privatpersonen sedan får inkomst av att 
andra kan nyttja dennes bil. Denna lösning kan uppmuntras genom exempelvis erbjudande om egen 
eller subventionerad parkeringsplats eller potentiellt minskade bilkostnader. Denna åtgärd kräver dock 
privata initiativ och investeringar. 

En annan mobilitetsåtgärd som kan genomföras för att hålla nere det totala parkeringsbehovet något 
är samnyttjande av parkeringsplatser. Att inte ha numrerade förhyrda parkeringsplatser vid ny 
exploatering gör att ett samnyttjande kan ske och att boende och besökare kan förväntas dela på de 
platser som erbjuds. Den planerade exploateringens läge är nära bland annat Aroseniusskolan och 
idrottsanläggningar. Parkeringsplatser bör kunna samnyttjas mellan de som arbetar på skolan, 
besökande och boende i planområdet. Detta bör kunna fungera väl med avseende på vilken tid 
beläggningen kan förväntas ske på dygnet. Därav kan parkeringstalet för boende och dess besökande 
eventuellt minskas. Hur mycket parkeringstalet kan minskas bör studeras gentemot det faktiska 
bilinnehavet för boende i orten generellt, beläggning på skolans parkering etc. Den slutliga 
parkeringsanläggningen bör dimensioneras för att klara de perioder som förväntas ha störst belastning 
på parkeringsbehovet. Sannolikt ger ändå dimensionering med hänsyn tagen till samnyttjandet ett 
mindre antal parkeringsplatser än om varje verksamhet dimensionerats var för sig med förhyrda 
parkeringsplatser för boende.  

För den planerade exploateringen i Älvängen finns således en mängd mobilitetsåtgärder som kan 
vidtas. Det bör dock i detaljplan studeras närmare vad detta i praktiken kan innebära i minskat behov 
av utrymme för parkering med anledning av exploateringen. Älvängens kuperade terräng kan 
exempelvis göra det svårare att motivera boende att välja cykel framför bil. Även om Älvängen har ett 
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normalt serviceutbud kan det förväntas att boende ändå kommer vilja besöka närliggande orter för att 
nå ett bredare utbud av service och butiker. Flertalet av dessa resor sker sannolikt med bil idag. 
Bilpool är därför en angelägen åtgärd för att erbjuda en hög mobilitet till ett brett utbud utan att 
nödvändigtvis behöva ha en egen bil. 

Sammantaget bedöms det rimligt med mobilitetsåtgärder som kan påverka de boendes resvanor i 
Älvängen. Sannolikt kan flera av åtgärderna tillsammans bidra till att det blir rimligt att minska 
parkeringstalen för ny exploatering i Älvängen. En avvägning bör dock ske mot var i orten 
exploateringen planeras så att inte en för stor sänkning görs som kan riskera minskat intresse för 
bostäderna på grund av brist på parkering i framtiden. 

 Sammanfattning mobilitetåtgärder 

Åtgärder för att erhålla god mobilitet utan egen bil kan minska bilresande och behov av 
parkeringsplatser för bil. Mobilitetsåtgärder i olika former för att minska parkeringsbehovet och 
bilberoendet i Älvängen bedöms kunna vara möjligt. Åtgärder kan vara exempelvis erbjudanden och 
information om kollektivtrafik, bilpooler, samnyttjande av parkeringsplatser, förbättrade anläggningar 
för cyklar och attraktiva gång och cykelstråk. Flera av mobilitetsåtgärderna kan appliceras direkt i 
planområdet och eventuellt minska parkeringstalet för exploateringen, medan andra åtgärder får större 
effekt och kräver etablering i ett större perspektiv i orten. Det bör i detaljplan studeras närmare vad 
mobilitetsåtgärdena i praktiken kan innebära i minskat behov av utrymme för parkering med anledning 
av exploateringen, samtidigt som det måste vägas mot bostädernas attraktivitet och funktion. 

I Tabell 5 har effekten på minskat bilanvändande och behov av parkeringsplatser för de olika 
mobilitetsåtgärderna bedömts utifrån planområdets förutsättningar, men också för Älvängen i stort. 
Ställningstagandet motiveras i en kommentar. 

Tabell 5. Förslag på mobilitetsåtgärder för planområdet/Älvängen samt bedömd effekt av dessa. 

Mobilitetsåtgärder för 
Älvängen/Planområdet 

Effekt 
 

Kommentar 

Västtrafikkort för 
nyinflyttade 

Medel Tågförbindelserna är goda till Älvängen och ger bra 
pendlingsmöjligheter om nyinflyttade får upp ögonen för 
dem. Planområdet ligger dock inte optimalt till för att 
bekvämt nå stationsläget. 

Attraktiva och trygga 
förvaringsmöjligheter för 
cykel 

Medel Kan bidra till att boende motiveras att ta cykeln till 
stationen, eller för kortare resor inom orten. Den 
kuperade terrängen i Älvängen gör dock att effekten 
bedöms påverkas negativt. 

Information om 
kollektivtrafikutbud och 
pendlingsmöjligheter för 
nyinflyttade 

Låg  Kännedom om de goda pendlingsmöjligheterna med 
kollektivtrafik bedöms vara motiverande för att ändra 
resvanorna. 

Servicemöjligheter för cykel 
och erbjudande om 
vinterdäck till cykel 

Låg Underlättar för de som redan valt att cykla, och 
motiverar eventuellt till cyklande en större del av året. 
Bedöms dock inte bidra till att fler väljer bort andra 
färdmedel. 

Smarta 
förvaringsmöjligheter för 
hemleveranser 

Låg Kan i viss mån underlätta för vissa grupper. Men 
effekten bedöms bli låg innan ett större genomslag skett 
i samhället i stort.  

Bilpool Låg Bilpool i Älvängen i ett centralt läge bedöms kunna ge 
effekt på orten i stort. En bilpool för planområdet 
bedöms dock ha en låg effekt på bilinnehavet för boende 
inom planområdet. 
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Subventionerade 
parkeringsplatser för poolbil 

Låg Kräver privata initiativ och bedöms inte bli så omfattande 
att det påverkar bilinnehavet för boende inom 
planområdet. 

Samnyttjande av 
parkeringsplatser 

Medel Möjligheter till samnyttjande med angränsande 
verksamheter finns, och bör studeras närmare innan ett 
genomförande. 
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 Slutsatser 
Kapacitetsberäkningar i korsningen Tolleredsvägen – Vallmovägen visar att den maximala 
belastningsgraden är 0,35 år 2040. Resultatet innebär att som mest utnyttjas 35 % av korsningens 
kapacitet. Korsningens framkomlighet bedöms därför uppnå tillräckligt god standard trots 
tillkommande trafik i och med den nya exploateringen.  

Dock upplever kommunens invånare framkomlighetsproblem i korsningen på grund av 
busshållplatsen, Olof Persvägen, strax norr om korsningen. Denna leder till köer och längre väntetider 
när bussen stannar där. Antagen köbildning på grund av busstopp visar att köbildningen förvärras 
något i och med den nya bebyggelsen då maximala kölängden ökar från 4 till 6 fordon. Detta anses 
dock inte vara något problem för framkomligheten då trafikflödena är små och bussen endast stannar 
2 gånger per timme under för- och eftermiddagar. 

Den tillkommande trafiken bedöms inte påverka barns skolvägar nämnvärt. Dock bedöms en 
betydande del av eleverna på Aroseniusskolan påverkas av busshållplatsens nya lokalisering. Fyra 
alternativa lokaliseringar av busshållplatsen Gustav Larssons väg som idag ligger inom planområdet 
har utretts. Dessa alternativ har utretts och poängsatts i följande kategorier; närhet till skolan, 
byggbarhet, tillgänglighet och kollektivtrafik. Alternativ 1 och 3 fick högst poäng och anses därmed 
vara de mest lämpliga lokaliseringarna. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms alternativ 2 och 3 vara 
lämpligast då de ligger närmast skolan och eleverna behöver inte korsa Vallmovägen för att ta sig till 
skolan. Eftersom alternativ 3 både fick högst poäng och bedöms vara mest trafiksäker anses detta 
vara den lämpligaste lokaliseringen av busshållplatsen. 

Mobilitetsåtgärder i olika former för att minska parkeringsbehovet och bilberoendet i Älvängen bedöms 
kunna vara möjligt. Dock är det ingen åtgärd som bedöms ge stor effekt men följande åtgärder 
bedöms kunna ge någon effekt; Västtrafikkort till nyinflyttade, attraktiva och trygga 
förvaringsmöjligheter för cykel samt samnyttjande av parkeringsplatser.  
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