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1 INLEDNING  

Fastigheterna Kleven 2:14, 2:16, 2:24 och 1:3 ska planläggas. Planförslaget innebär att 

samtliga nuvarande verksamheter inom området på sikt kommer att omvandlas till 

bostadsområde med handel, restaurangverksamhet och småbåtshamn. Planansökan 

innefattar att cirka 120 lägenheter uppförs som hyres-/bostadsrätter. Idag används 

fastigheterna främst till försäljning, visning, service, lager och vinterförvaring av båtar och 

motorer samt tillbehörsbutik.  

 

Figur 1 Översiktsbild. Röd markering illustrerar lokalisering av planerad exploatering på 
Kleven. 

 

Figur 2 Planerad exploatering på Kleven. 1 

 
1 Bilaga till Ansökan om planbesked bostäder med inslag av marinrelaterade 
verksamheter inom fastigheterna: Kleven 2:14, 2:16, 2:24, 1:3. 
 2019-03-13 



 

 

 SYFTE 

Denna trafikutredning syftar till att utreda hur den planerade exploateringen av bostäder 

och verksamheter kommer att påverka kapaciteten på Storgatan och Brunnsgatan, samt 

korsningen Storgatan/Brunnsgatan.  

 AVGRÄNSNING OCH METOD 
Denna rapport kommer enbart omfatta en analys av kapaciteten för Storgatan och 

Brunnsgatan, samt korsningen Storgatan/Brunnsgatan. Indata till utredningen är dels 

förutsättningar för planerad exploatering i form av BTA, dels trafikmätningsdata. 

Trafikmätningsdata baseras på två slangmätningar genomförda under en vecka, dels 

under vinterhalvåret (20191120 – 20191127) samt för sommarhalvåret (20200728 – 

20200803). Mätningar har gjorts både för sommarhalvåret och vinterhalvåret för att kunna 

avgöra när området är som mest trafikerat.  

Under sommaren 2019 (12 juli kl. 11-11.30) genomfördes även en drönarfilmning av 

trafiksituationen i området. Drönarfilmen har använts för att ta fram svängandelar2 samt 

trafikmängder i samtliga tillfarter i korsningen Storgatan/Brunnsgatan. Dessa flöden har 

sedan justerats och validerats mot de genomförda slangmätningarna för att representera 

2020 års trafiknivå.  

Trafikalstringen har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. I 

alstringsverktyget har lokaliseringen Sotenäs kommun och i huvudortens ytterområde 

använts. Nyttotrafiken antas vara 20% för bostäder och verksamheter. I Bilaga A, C-F 

redovisas indata, antaganden och resultat från alstringsberäkningarna. I bilagorna 

presenteras resultat i form av antal bilresor och ÅDT. Beräkningar för ÅDT tar hänsyn till 

att flera personer reser i samma bil och blir därför ett mått på antal fordonsrörelser.  

Då det idag finns befintliga verksamheter inom planområdet har dessa behövts ta hänsyn 

till vid beräkning av tillkommande alstring för verksamheter. Den tillkommande alstringen 

för verksamheter har beräknats genom att ta summan av alstring från planerade 

verksamheter minus alstring av befintliga verksamheter. På så sätt uppskattas 

trafikökningen efter exploateringen. 

Kapacitetsberäkningar för korsningen Storgatan/Brunnsgatan har genomförts i 

programvaran Capcal 4.3. Capcal används för att beräkna kapacitet och 

framkomlighetseffekter för ej signalreglerade och signalreglerade korsningar samt 

cirkulationsplatser vid given utformning, reglering och trafikflöden.  

 

  

 
2 Svängandel innebär den andel av fordon som svänger åt respektive håll i en korsning.   



 

 

2 DAGENS BEBYGGELSE OCH TRAFIK 

I detta kapitel beskrivs översiktligt dagens exploatering inom planområdet, vilken trafik 

den befintliga bebyggelsen kan antas generera, samt dagens trafikflöden i närområdet.  

 BEFINTLIG BEBYGGELSE INOM PLANOMRÅDET 

Inom planområdet finns idag flera verksamheter och kontor. Totalt finns ca 4 500 m² BTA, 

fördelat på: 

→ Kontor: 750 m² BTA 

→ Småindustri/hantverkare: 750 m² BTA 

→ Större industri: 2 800 m² BTA 

→ Detaljhandel: 200 m² BTA 

 TRAFIK SOM ALSTRAS FRÅN BEFINTLIGA 
VERKSAMHETER INOM PLANOMRÅDET 

För att beräkna alstringen från de befintliga verksamheter inom planområdet har 

Trafikverkets alstringsverktyg använts. I alstringsverktyget har lokaliseringen Sotenäs 

kommun och i huvudortens ytterområde använts.  

Markanvändningen är totalt 4 500 m² BTA och fördelas på kontor, 

småindustri/hantverkare, större industri och detaljhandel enligt ovan. 

Detta resulterar i ett ÅDT på 267 fordon exkl. nyttotrafik. Nyttotrafiken antas vara 20%3, 

vilket ger ett ÅDT på 320 fordon inkl. nyttotrafik.  

Indata och antaganden kan läsas i Bilaga A – Trafikalstring befintliga verksamheter.  

  

 
3 I samråd med Sotenäs kommun 



 

 

 TRAFIK I NÄROMRÅDET 

Trafiken till Kleven matas idag via Storgatan och Brunnsgatan. Längs Klevenvägen finns 

en gång- och cykelväg anlagd, vilket ger oskyddade trafikanter en möjlighet att ta sig till 

och från Smögen centrum.  

Trafikmätningar för Brunnsgatan samt Storgatan har genomförts under en vecka, dels 

under vinterhalvåret (november) samt för sommarhalvåret (juli) för att avgöra när området 

är som mest trafikerat, Figur 3 visar var på gatorna mätningarna genomfördes.  

 

Figur 3 Röda markeringar visar vart slangmätningar har genomförts under november 
2019 och juli 2020.  

2.3.1 Dygnstrafik 

Mätningarna visar att trafikflödet under sommarhalvåret är betydligt högre än under 
vintern. På Storgatan varierar flödet mellan ca 1 400 fordon per dygn under vintern till ca 
5 800 fordon per dygn under sommaren. Även på Brunnsgatan är trafikmängderna 
betydligt mindre på vintern jämfört med sommaren. Trafikflödet från mätningarna visas i   



 

 

Tabell 1.  

2.3.2 Trafik under maxtimme 

Som underlag till kapacitetsberäkningar används trafiken för den mest belastade timmen 

(maxtimmen) under veckan. Detta görs för att kunna beräkna hur korsningen kan hantera 

trafikbelastningen som råder under denna timme. Mätningarna visar att maxtimmen 

infaller en lördag kl. 13:00 – 14:00 för både Storgatan och Brunnsgatan. Denna timme 

representerar därför den mest belastade timmen.  

  



 

 

Tabell 1 Trafikflöden för Storgatan och Brunnsgatan4 

Trafikflöden Dygnsflöde Flöde under 

maxtimme 

Andel av 

dygnet som 

utgör 

maxtimme 

(sommar) 

 Sommar Vinter Sommar Vinter  

Storgatan 5802 1410 574 170 9% 

Brunnsgatan 3729 756 402 88 11% 

 

2.3.3 Årsdygnstrafik (ÅDT) 

Utifrån trafikmätningarna är det även möjligt att beräkna en uppskattad årsdygnstrafik 

(ÅDT) på vägarna. 

För att beräkna ÅDT för Storgatan och Brunnsgatan har följande indata använts: 

→ Trafikmätning (7 dagar) under vinterhalvåret för Storgatan och Brunnsgatan från 

2019. 

→ Trafikmätning (7 dagar) under sommarhalvåret för Storgatan och Brunnsgatan från 

2020. 

→ Trafikmätning för Storgatan (strax norr om korsningen Storgatan – 

Midskeppsgatan), beräknat av Trafikverket, 2016. Där även ÅDT (500 fordon) är 

beräknat.  

Utifrån fördelningen mellan dygnsflöde under högtrafik och ÅDT för mätpunkten på 

Storgatan vid Midskeppsgatan har ett ÅDT för Storgatan (vid korsningen Brunnsgatan) 

och Brunnsgatan kunnat beräknas. 

Beräkningar och antaganden kan läsas i Bilaga B.  

Tabell 2-2 Beräknat ÅDT utifrån tidigare mätningar av Trafikverket 2016 längre norr ut 
på Storgatan samt mätningar 2019 och 2020 vid aktuellt utredningsområde.  

Gata ÅDT (fordon per dygn) 

Storgatan 2 000 

Brunnsgatan 1 100 

 

  

 
4 Trafikia har gjort slangmätningar på Brunnsgatan och Storgatan. Mätningarna 
genomfördes under en vecka under november och juli för att även kunna se variationen 
mellan veckodagarna.  



 

 

3 FRAMTIDA BEBYGGELSE OCH 
TILLKOMMANDE TRAFIK 

 TILLKOMMANDE BEBYGGELSE 

Vid Klevens norra sida finns idag Smögen Marin. Merparten av denna verksamhet 

kommer att flytta från Kleven vilket möjliggör förändrad markanvändning. Fastigheterna 

Kleven 2:14, 2:16, 2:24 och 1:3 kommer därför att planläggas med syftet att Kleven ska 

utvecklas med bostäder för att skapa en trivsam miljö för boende året om. Planansökan 

innefattar att cirka 120 lägenheter uppförs som hyres- och bostadsrätter.  

 

Figur 4 Exempel på utformning av framtida bostäder. Byggnaderna kommer i huvudsak 
vara i 3 våningar.5 

Totalt omfattar exploateringen 16 000 m2 BTA, varav 3 200 m2 BTA är kommersiella 

verksamheter och 12 800 m2 BTA är bostäder.  

3.1.1 Tillkommande bostäder 

Det finns tre olika scenarier för utbyggnad av lägenheter. Samtliga scenarier omfattar 

12 800 m2 BTA bostäder men antalet lägenheter uppgår till 120, 150 respektive 200 i de 

olika scenarierna. Storleken på lägenheterna planeras till 2–4 rok och varierar mellan 

scenarierna.  

Tabell 3-1 Scenarier för utbyggnad av bostäder 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Antal 

lägenheter 

120 150 200 

 

 
5 Bilaga till Ansökan om planbesked Bostäder med inslag av marinrelaterade 
verksamheter inom fastigheterna: Kleven 2:14, 2:16, 2:24, 1:3. 2019-03-13 



 

 

3.1.2 Tillkommande verksamheter 

Omfattningen av verksamheter är densamma i samtliga scenarion och omfattar en yta om 

3 200 m² BTA och fördelas enligt följande: 

→ Kontor: 1 000 m² BTA 

→ Småindustri/hantverkare: 750 m² BTA 

→ Detaljhandel: 750 m² BTA 

→ Närbutik: 200 m² BTA 

→ Restaurang: 500 m² BTA 

 TRAFIKALSTRING FRÅN TILLKOMMANDE BEBYGGELSE 

Trafikalstringsberäkningar har genomförts för att se hur mycket trafik den planerade 

bebyggelsen kommer att alstra. Tillkommande bostäder och verksamheter utgör 

tillsammans 16 000 m² BTA.  

3.2.1 Bostäder 

Den tillkommande trafiken från den föreslagna exploateringen beror till stor del på hur 

många av de boende i lägenheterna som kommer vara permanentboende. I utredningen 

antas att alla lägenheter är bebodda vilket kan spegla situationen under sommaren.  

Trafikalstringen har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. I 

alstringsverktyget har lokaliseringen Sotenäs kommun och i huvudortens ytterområde 

använts. Nyttotrafiken antas vara 20%  

Beräkningar resulterar i ett ÅDT på 232–386 fordon inkl. nyttotrafik beroende på hur 

många lägenheter som byggs.  

Indata och antaganden kan läsas i Bilaga C, D och E.  

3.2.2 Verksamheter 

Beräkningar resulterar i ett ÅDT på 557 fordon exkl. nyttotrafik. Nyttotrafiken antas vara 

20%6, vilket ger ett ÅDT på 668 fordon inkl. nyttotrafik. Befintliga verksamheter alstrar 

idag 320 fordon per dag (ÅDT). Indata och antaganden kan läsas i Bilaga F.  

  

 
6 I samråd med Sotenäs kommun 



 

 

3.2.3 Sammanställning 

Den trafik som alstras från bostäder och verksamheter inom planområdet redogörs i 

Tabell 4. För verksamheter har både befintlig och tillkommande alstring från verksamheter 

beräknas och redovisas i tabellen nedan.  

Eftersom befintliga verksamheter kommer att försvinna, innebär det att den tillkommande 

alstringen blir skillnaden mellan alstringen från dagens verksamhet i området (668 resor 

per dag) och de planerade verksamheterna inom området (320 resor per dag), vilket ger 

en alstring om 348 resor per dag (ÅDT). 

Dygnets dimensionerande timme har antagits motsvara 11,4% av ÅDT för trafiktypen 

Närtrafik.7 

Tabell 4 Alstrad trafik från planområdet för bostäder och verksamheter.  

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Antal lägenheter 120 150 200 

Alstring tillkommande bebyggelse 

ÅDT, inkl. nyttotrafik 20% 

Bostäder 232 290 386 

Verksamheter 668 668 668 

Alstring befintlig bebyggelse  

ÅDT, inkl. nyttotrafik 20% 

Verksamheter 320 320 320 

Total alstring (tillkommande - befintlig bebyggelse) 

ÅDT, inkl. nyttotrafik 20% 

Verksamheter och 

bostäder 

580 639 734 

Total alstring (tillkommande - befintlig bebyggelse) 

Dimensionerande timmen (resor/timme), inkl. nyttotrafik 20% 

Verksamheter och 

bostäder 

66 73 84 

 

Resultatet visar att verksamheter utgör 63-74 % av den totala alstrade trafiken, för 

scenario 1-3. Detta trotts att verksamheter endast utgör en femtedel av den planerade 

BTA:n. Det innebär att om ytan för verksamheter skulle minskas till förmån för bostadsyta 

så kommer trafikalstringen att minska.  

Då markanvändningen samlokaliseras med ytterligare verksamheter eller bostäder, finns 

risk för dubbelräkning av trafikmängder. Om exempelvis två butiker samlokaliseras är det 

sannolikt att ärenden kombineras vilket skulle ge en lägre total trafikalstring jämfört med 

om verksamheterna inte skulle samlokaliseras. På samma sätt kan 

färdmedelsfördelningen påverkas. Sannolikt kommer fler att gå till fots istället för att ta 

bilen mellan butikerna om dessa är samlokaliserade.8  

 
7 VGU Stödjande kunskap. Vägtypen Närtrafik är vald.  
8 Användarhandledning till Trafikverkets trafikalstringsverktyg, version 1.0 



 

 

4 KAPACITETSANALYS 

I det här avsnittet redovisas vad som händer i trafiksystemet i närområdet på grund av 

exploateringen i Kleven. Gator som har studerats är Brunnsgatan och Storgatan. En 

kapacitetsanalys av korsningen Storgatan/Brunnsgatan har genomförts.  

 FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN 

Vilka framtida trafikmängder som kan förväntas i området sommartid kommer delvis bero 

på exploateringen i Kleven men också en potentiell generell trafikökning i området. Den 

generella trafikökningen är i hög grad kopplad till utvecklingen av turismen till området 

och är svår att uppskatta. Den framtida trafiken i området efter planerad exploatering har 

därför beräknats genom att addera trafikalstringen som beräknades i avsnitt 3.2 till 

dagens trafikflöden.  

Den framtida exploateringen kommer innebära en trafikökning på Storgatan och 

Brunnsgatan, se Tabell 5. 

Tabell 5 Framtida trafikmängd baserad på dagens trafikflöde + alstrad trafik från 
planområdet. Trafikökningen mot dagens trafikmängder illustreras med röd text.  

 Trafikmängd under maxtimme  

Scenario 120 lägenheter 150 lägenheter 200 lägenheter 

Storgatan 640 (+66) 647 (+73) 658 (+84) 

Brunnsgatan 468 (+66) 475 (+73) 486 (+84) 

 

 KAPACITETSBERÄKNING FÖR KORSNINGEN 
STORGATAN/BRUNNSGATAN 

För att bedöma kapaciteten i korsningen Storgatan – Brunnsgatan idag samt efter 

exploatering har beräkningar i programvaran Capcal 4.3 genomförts.  

 

Figur 5 Översiktbild av korsningen Brunnsgatan/Storgatan. 



 

 

Kapacitetsberäkningar görs för den mest belastade timmen på ett dygn (maxtimmen). 

Detta görs för att kunna beräkna hur korsningen kan hantera trafikbelastningen som råder 

under denna timme. Det uppmätta flödet under juli 2020 (vecka 31, lördag kl. 13:00-

14:00) anses vara dimensionerande då det speglar sommarens högtrafik och har därför 

använts i beräkningarna.  

I Capcal kan endast korsningstyperna trafiksignal, väjningsplikt, stopp och 

cirkulationsplats anges. För studerad korsning gäller högerregeln, men eftersom 

högerregeln inte finns som inställning i Capcal har istället väjningsplikt mot Storgatan och 

Sillgatan valts i analysen. En känslighetsanalys har genomförts för att se hur resultatet 

påverkas av att regleringen ändras till väjningsplikt mot Brunnsgatan och Fiskhamnsgatan 

istället. Analysen visar att resultatet inte påverkas nämnvärt.  

Kapacitetsberäkningar har endast utförts för scenario 3 där 200 lägenheter tillkommer 

inom planområdet. Detta att försäkra sig om att analysen avser det scenario som kommer 

att generera den största trafikmängden.  

4.2.1 Trafikflöde dagens trafiksituation  

För att beräkna kapaciteten för en korsning behövs flödet för samtliga tillfarter samt 

svängandelar. Svängandelar har beräknats utifrån en drönarfilmning som genomfördes 

över aktuellt utredningsområde i juli 2019. Från drönarfilmen har även trafikflödet för 

tillfartsgatorna Storgatan, Brunnsgatan, Sillgatan och Fiskhamnsgatan räknats. 

Korsningens svängandelar visas i Figur 6.  

 

Figur 6 Svängandelar för korsningen Storgatan/Brunnsgatan. Andelarna är beräknade 
från den drönarfilmning som genomfördes 2019. 

Trafikflödet för samtliga tillfartsgator har räknats upp till 2020 års trafiknivå, vilket 

motsvarar trafikflödet från när slangmätningen genomfördes i juli 2020 (vecka 31). Detta 

för att mätningarna från år 2020 genomfördes under en längre tidsperiod och ger därför 

en säkrare uppskattning av maxtimmen, jämfört med mätningen från juli 2019. I Tabell 6 

visas en jämförelse mellan trafikflöden från slangmätningar år 2020 samt de uppräknade 

trafikflöden som använts i kapacitetsberäkningarna.  

Tabell 6 Validering av uppräknat flöde från juli 2019, jämfört med uppmätt trafikflöde 
från slangmätningar, juli 2020. Trafikflödena motsvarar gatornas maxtimme.  



 

 

 Uppräknat flöde som används 

i kapacitetsberäkningar 

Slangmätning 2020 

Storgatan 5739 574 

Brunnsgatan 434 402 

 

Uppräknat trafikflöde som har använts i kapacitetsberäkningarna visas i Figur 7. 

 

Figur 7 Trafikflöde för korsningen Storgatan/Brunnsgatan. Samtliga trafikflöden är 
uppräknade till 2020 års nivå. 

4.2.2 Trafikflöde framtida trafiksituation 

Den framtida trafikflödena är beräknade utifrån dagens flöden plus den alstrade trafiken 

från planområdet. För den tillkommande trafiken från Kleven har följande antagits: 

→ 50% av resorna sker från planområdet. Dessa fördelar sig i korsningen enligt 

svängandelar från Brunnsgatan.  

→ 50% av resorna sker till planområdet. Dessa fördelar sig i korsningen enligt 

svängandelar till Brunnsgatan  

Trafikflöden för den framtida trafiksituationen visas i Figur 8. 

 
9 Med andelar från drönarfilmningen avrundas trafikmängden till 573 fordon, vilket är ett 
fordon lägre än från slangmätningen år 2020. Dock är den totala trafikmängden i 
korsningen högre då flödet på Brunnsgatan har ökat med 32 fordon.  



 

 

 

Figur 8 Trafikflöde för korsningen Storgatan/Brunnsgatan. Trafikflödena är summan av 
dagens trafiksituation och den alstrade trafiken från planområdet.  

4.2.3 Resultat 

Resultat i form av belastningsgrad och kölängder har tagits fram:  

→ Belastningsgrad: är kvoten mellan flöde och kapacitet. Enligt VGU10 uppnås 

önskvärd servicenivå för den aktuella korsningstypen (korsningstyp A) för den 

dimensionerande timmen vid en belastningsgrad på ≤ 0,6. Under maxtimtrafik får 

inte belastningsgraden överstiga 1. Det innebär att korsningen är överbelastad. 

Beräkningar har gjorts för både dagens trafikflöden samt framtida trafikflöden för 

att kunna jämföra dessa. 

→ Kölängd: redovisar 90-percentilen av beräknad kölängd. Med 90-percentilen avses 

att 90 procent av tiden under den tidsperiod som analyseras är kön lika med eller 

kortare än angiven kö. Kölängden redovisas i meter vilket är antal fordon 

multiplicerat med 8 meter.  

 
10 Trafikverket, Krav för Vägars och gators utformning, 2012 



 

 

Resultat, indata och antaganden kan läsas i Bilaga G – Kapacitetsberäkning dagens 

bebyggelse och Bilaga H – Kapacitetsberäkning framtida bebyggelse.   

Belastningsgraden för korsningen beräknas som störst vara 0,31, vilken kan jämföras 

med dagens belastningsgrad på 0,26. Belastningsgraden är som högst för Brunnsgatan. 

Belastningsgraden visas i Figur 9. 

Trafikökningen till följd av exploateringen anses inte innebära några kapacitetsproblem i 

korsningen då den fortfarande är inom önskvärd servicenivå (≤ 0,6). 

 

Figur 9 Belastningsgrad för dagens samt framtidens trafiksituation för korsningen 
Storgatan/Brunnsgatan.  



 

 

Även kölängden beräknas vara längst för tillfart Brunnsgatan, där kölängden (90-

percentilen) för dagens trafiksituation är ca 5 meter och för framtidens trafiksituation ca 6 

meter, se Figur 10. Med ett ökat trafikflöde kan framkomligheten i korsningen komma att 

påverkas. Förutom trafikmängder, påverkas framkomligheten av faktorer som bland annat 

gång- och cykeltrafik, fordon som parkerar intill korsningen och söktrafik. Detta kan leda 

till att köerna blir längre än vad som visas i beräkningarna.   

 

Figur 10 Kölängd (meter) för dagens samt framtidens trafiksituation för korsningen 
Storgatan/Brunnsgatan.  

  



 

 

5 SLUTSATS  

Den planerade exploateringen innebär en trafikökning längs Brunnsgatan och Storgatan.  

Kapaciteten på gatorna Storgatan och Brunnsgatan samt korsningen 

Storgatan/Brunnsgatan anses ej påverkas av den planerade exploateringen. 

Belastningsgraden i korsningen Storgatan/Brunnsgatan är som högst 0,31 för det framtida 

trafikflödet, vilket innebär att belastningsgraden är inom önskvärd servicenivå (≤ 0,6). 

Med ett ökat trafikflöde kan framkomligheten i korsningen komma att påverkas. Förutom 

trafikmängder, påverkas framkomligheten av faktorer som bland annat gång- och 

cykeltrafik, fordon som parkerar intill korsningen och söktrafik.  

Beräkningar visar även att skillnaden mellan de tre scenarierna är marginell och därav 

anses scenario 3 med 200 bostäder kunna byggas. 

Analyserna i denna trafikutredning är genomförda för den mest belastade timmen under 

sommaren. Det innebär att trafiksituationen kommer att se annorlunda ut under 

resterande tid på året där trafikflödena troligtvis kommer vara betydligt lägre.  
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Verktyget 

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 531 resor / dygn

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 68 %

med kollektivtrafik: 4 %

med cykel: 12 %

till fots: 14 %

med annat: 1 %

Osäkerhet

Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal 

med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet, 

desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik) 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 362 23 63 75 7 531

Resor uppdelat efter markanvändning

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Kontor 63 7 18 12 2 102

Småindustri/hantverkare 118 4 20 6 2 150

Större industri 88 8 11 11 1 119

Detaljhandel 93 4 14 46 2 160

Totalt 362 23 63 75 7 531

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 362 bilresor

Uppskattning av antal bilar: 267 bilar (ÅDT),

vilket motsvarar ungefär 297 ÅVDT

Antaganden:

• 1,2 personer per bil för arbetsresor
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• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

• 1,5 personer per bil för fritidsresor

• Bostäders resor fördelar sig enligt:

◦ 35% arbetsresor

◦ 23% inköp/serviceresor

◦ 42% fritidsresor

• Övrig markanvändning ger:

◦ 34% arbetsresor

◦ 27% inköp/serviceresor

◦ 39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 11 491 98 673 60 - 12 322

Antaganden:

• Bil: 31,7  m2 / bilresa

• Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

• Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

• Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:

Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för 
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så 
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Indata

Lokalisering 

Kommun Sotenäs

Var i kommunen I huvudortens ytterområden

Markanvändning 

Kontor 750 BTA

23 anställda (automatiskt värde)

Småindustri/hantverkare 750 BTA

19 anställda (automatiskt värde)

Större industri 2 800 BTA

34 anställda (automatiskt värde)

Detaljhandel 200 BTA

3 anställda (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik 

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Gång 



Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Cykel 

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Bil 

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen med 

mobility management 

dvs. mjuka åtgärder för 

att ändra resbeteende?

Nej

Grön 

resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer 

miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation 

för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart 

resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete Kommunen arbetar inte med åtgärden

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade 

kampanjer t.ex. 

testresenärer. 

hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej 

infrastruktur)

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bilpooler Kommunen arbetar inte med åtgärden

Sparsam körning/Eco-

driving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har 

kommunen arbetat med 

mobility management?

Kortare än 2 år

Version: 1.0



 

 

BILAGA B – BERÄKNING AV 
ÅRSDYGNSTRAFIK (ÅDT) 

Trafikverket genomförde under 2016 flera mätningar på Storgatan vid korsningen 

Midskeppsgatan. Under året genomfördes mätningar i februari, maj, juli och oktober. 

Utifrån mätningarna har ett teoretiskt dygnsflöde tagits fram, se Figur 1. Utifrån det 

teoretiska dygnsflödet har Trafikverket beräknat ett ÅDT.  

 

Figur 1 Teoretiskt medeldygnflöde på Storgatan (vid korsningen Midskeppsgatan)1 

Relationen mellan Trafikverkets teoretiska dygnsflöde och Trafikverkets beräknade ÅDT-

värde för Storgatan (vid Midskeppsgatan) har använts för att uppskatta ett ÅDT för 

Storgatan respektive Brunnsgatan, baserat på de mätningar som genomfördes 2019 och 

2020. 

Beräkningen har gjorts i följande steg: 

Utifrån det teoretiska dygnsflödet och det beräknade ÅDT har dygnstrafikens andel av 

ÅDT kunnat beräknas. Detta har gjorts för respektive mätmånad 2019 (juli/augusti, 

november) 

Dygnsflöde / ÅDT = Andel av ÅDT 

För att beräkna ÅDT för Storgatan och Brunnsgatan vid aktuellt utredningsområde har 

dygnsflödets andel av ÅDT antagits vara samma som för Storgatan längre norrut vid 

korsningen Midskeppsgatan.    

Beräkningar har kunnat göras genom att multiplicera den beräknade andelen med det 

uppmätta dygnsflödet för gatorna Storgatan och Brunnsgatan. ÅDT har sedan beräknats 

som ett medelvärde mellan de två mätningar som genomförts, en under sommaren och 

en under vintern. 

ÅDT = Uppmätt dygnsflöde / andel av ÅDT  

  

 
1 Trafikverket 



 

 

Beräkningar och resultat visas i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Beräkning av ÅDT 

 Juli /Augusti 

27/7 – 4/8  

November 

20/11 – 27/11  

ÅDT 

Teoretiskt dygnflöde (fordon per dygn)2 

Storgatan 11 000 3 300 5 000 (beräknat 

av Trafikverket) 

Andel av ÅDT 2,2  

(11 000/5 000=2,2) 

0,66  

(3 300/5 000=0,66) 

 

Trafikflöden (fordon per dygn) från mätningar genomförda av Trafikia år 2019 och 

20203 

Storgatan 4 715 1 172  

Brunnsgatan 2 954 622  

Beräkning av ÅDT 

Utifrån andelen beräknat för Storgatan vid korsningen Midskeppsgatan 

Storgatan (4 715 / 2,2 + 1 172 / 0,66) / 2 = 1 959 2 000 

Brunnsgatan (2 954 / 2,2 + 622 / 0,66) / 2 = 1 143 1 100 

 

 
2 Trafikverket 
3 Medelvärdet för samtliga dagar inom mätperioden har använts. 



https://trafikalstring.ea.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=12652 1/3

Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - Kleven 2:16 Tillkommande bostäder Användarhandledning  (pdf)

Allmänt om projektet

Projektnamn

Projektnamn Kleven 2:16 Tillkommande bostäder

Egna kommentarer

Senast ändrad 2020-11-26 14:17

Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 628 resor / dygn

 

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 42 %

med kollektivtrafik: 6 %

med cykel: 13 %

till fots: 36 %

med annat: 3 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 263 41 79 226 19 628

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 263 41 79 226 19 628

Totalt 263 41 79 226 19 628

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 263 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 193 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 215 ÅVDT

BILAGA C - TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING TILLKOMMANDE BOSTÄDER 120 LGH
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Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor

23% inköp/serviceresor

42% fritidsresor

Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor

27% inköp/serviceresor

39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 8 333 171 842 181 - 9 527

Antaganden:

Bil: 31,7  m2 / bilresa

Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete
Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, bil och mobility
management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den kommuntyp och det läge i
kommunen som du angett.

Indata

Lokalisering

Kommun Sotenäs

Var i kommunen I huvudortens ytterområden
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Markanvändning

Lägenhet 120 bostadsenheter
215 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Gång

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Cykel

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Bil

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Mobility Management

Inga besvarade frågor
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Allmänt om projektet

Projektnamn

Projektnamn Kleven 2:16 Tillkommande bostäder

Egna kommentarer

Senast ändrad 2020-11-26 14:16

Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 785 resor / dygn

 

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 42 %

med kollektivtrafik: 6 %

med cykel: 13 %

till fots: 36 %

med annat: 3 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 329 51 98 283 24 785

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 329 51 98 283 24 785

Totalt 329 51 98 283 24 785

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 329 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 242 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 269 ÅVDT

BILAGA D - TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING TILLKOMMANDE BOSTÄDER 150 LGH
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Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor

23% inköp/serviceresor

42% fritidsresor

Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor

27% inköp/serviceresor

39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 10 426 214 1 054 226 - 11 920

Antaganden:

Bil: 31,7  m2 / bilresa

Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete
Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, bil och mobility
management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den kommuntyp och det läge i
kommunen som du angett.

Indata

Lokalisering

Kommun Sotenäs

Var i kommunen I huvudortens ytterområden
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Markanvändning

Lägenhet 150 bostadsenheter
269 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Gång

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Cykel

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Bil

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Mobility Management

Inga besvarade frågor

Version: 1.0
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Projektnamn
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Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 1 045 resor / dygn

 

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 42 %

med kollektivtrafik: 6 %

med cykel: 13 %

till fots: 36 %

med annat: 3 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 438 68 131 377 32 1 045

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 438 68 131 377 32 1 045

Totalt 438 68 131 377 32 1 045

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 438 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 322 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 358 ÅVDT

BILAGA E - TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING TILLKOMMANDE BOSTÄDER 200 LGH
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Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor

23% inköp/serviceresor

42% fritidsresor

Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor

27% inköp/serviceresor

39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 13 876 285 1 402 301 - 15 864

Antaganden:

Bil: 31,7  m2 / bilresa

Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete
Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, bil och mobility
management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den kommuntyp och det läge i
kommunen som du angett.

Indata

Lokalisering

Kommun Sotenäs

Var i kommunen I huvudortens ytterområden
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Markanvändning

Lägenhet 200 bostadsenheter
358 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Gång

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Cykel

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Bil

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Mobility Management

Inga besvarade frågor
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Projektnamn

Projektnamn Kleven 2:16 Tillkommande verksmaheter

Egna kommentarer

Senast ändrad 2020-11-26 14:20

Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 1 404 resor / dygn

 

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 54 %

med kollektivtrafik: 3 %

med cykel: 10 %

till fots: 31 %

med annat: 2 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 756 45 136 441 24 1 404

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Kontor 82 9 24 16 3 133

Småindustri/hantverkare 118 4 20 6 2 150

Detaljhandel 405 18 62 201 8 693

Närbutik 16 10 52 78

Restarurang 136 14 21 166 12 349

BILAGA F - TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING TILLKOMMANDE VERKSAMHETER

https://trafikalstring.ea.trafikverket.se/trafikalstring/?page=main_page
http://www.trafikverket.se/
https://trafikalstring.ea.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf
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Totalt 756 45 136 441 24 1 404

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 756 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 557 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 619 ÅVDT

Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor

23% inköp/serviceresor

42% fritidsresor

Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor

27% inköp/serviceresor

39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 23 980 191 1 458 353 - 25 982

Antaganden:

Bil: 31,7  m2 / bilresa

Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete
Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, bil och mobility
management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den kommuntyp och det läge i
kommunen som du angett.
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Indata

Lokalisering

Kommun Sotenäs

Var i kommunen I huvudortens ytterområden

Markanvändning

Kontor 1 000 BTA
 30 anställda (automatiskt värde)

Småindustri/hantverkare 750 BTA
 19 anställda (automatiskt värde)

Detaljhandel 750 BTA
 13 anställda (automatiskt värde)

Närbutik 200 BTA
 3 anställda (automatiskt värde)

Restarurang 500 BTA
 8 anställda (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Gång

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Cykel

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Bil

Inga besvarade frågor

Svar på frågor om Mobility Management

Inga besvarade frågor

Version: 1.0



 Capcal 4.3.0.2 - Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 Licensägare: Sebastian Hasselblom, WSP Analys & Strategi, Göteborg 

 Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Brunnsgatan  1  HRV  2.8 
 Storgatan  1  HRV  3.0 
 Fiskhamnsgatan  1  HRV  2.8 
 Sillgatan  1  HRV  2.8 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Brunnsgatan  30  30 
 Storgatan  30  30 
 Fiskhamnsgatan  30  30 
 Sillgatan  30  30 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Brunnsgatan  6  11  194 
 Storgatan  220  14  38 
 Fiskhamnsgatan  82  3  0 
 Sillgatan  0  24  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Brunnsgatan  211 
 Storgatan  272 
 Fiskhamnsgatan  85 
 Sillgatan  24 
 Summa  592 

 Sida 1 av 2  Utskrivet 2020-11-20 13:50:17 

BILAGA G - KAPACITETSBERÄKNING DAGENS BEBYGGELSE



 Capcal 4.3.0.2 - Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 Licensägare: Sebastian Hasselblom, WSP Analys & Strategi, Göteborg 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Brunnsgatan  1  HRV  211  815  0.26  0.3  0.6 
 Storgatan  1  HRV  272  1700  0.16  0.0  0.0 
 Fiskhamnsgatan  1  HRV  85  1074  0.08  0.1  0.1 
 Sillgatan  1  HRV  24  1764  0.01  0.0  0.0 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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 Capcal 4.3.0.2 - Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 ...pcal - 2020 omtag\Korsning Brunnsgatan-Storgatan_Framtid.isc 

 Licensägare: Sebastian Hasselblom, WSP Analys & Strategi, Göteborg  Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Brunnsgatan  1  HRV  2.8 
 Storgatan  1  HRV  3.0 
 Fiskhamnsgatan  1  HRV  2.8 
 Sillgatan  1  HRV  2.8 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Brunnsgatan  12  90  0 
 Storgatan  12  90  0 
 Fiskhamnsgatan  12  90  0 
 Sillgatan  12  90  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Brunnsgatan  254 
 Storgatan  314 
 Fiskhamnsgatan  85 
 Sillgatan  24 
 Summa  677 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 
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 Capcal 4.3.0.2 - Korsning Storgatan/Brunnsgatan 
 ...pcal - 2020 omtag\Korsning Brunnsgatan-Storgatan_Framtid.isc  Licensägare: Sebastian Hasselblom, WSP Analys & Strategi, Göteborg 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Brunnsgatan  1  HRV  254  815  0.31  0.4  0.8 
 Storgatan  1  HRV  314  1716  0.18  0.0  0.0 
 Fiskhamnsgatan  1  HRV  85  1072  0.08  0.1  0.1 
 Sillgatan  1  HRV  24  1764  0.01  0.0  0.0 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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