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ANTAGANDEN

-  70 bostäder i planområdet
-  5 trafikrörelser/bostad/dygn
-  +10% för nyttotrafik

-  50% av trafikrörelserna sker 
norrut och 50% söderut på väg 
174
- Boende i flerbostadshusen samt 
villan längst i nordost åker alltid in  
via Såtthagen, övriga boende åker 
in via Olas Hage eller Tryggöga-
tan/Smedjevägen.
- Trafiken ut från området går via 
Sandervägen och Myrkällevägen 
och fördelas sedan lika mellan 
Olas Hage och Tryggögatan/S-
medjevägen.

TOTALT
antal trafikrörelser som genereras 
av planområdet

IN: 192,5/dygn
UT: 192,5/dygn

Totalt: 385/dygn

Olas Hage:
IN: 18/dygn
UT: 96/dygn

Myrkällevägen 
(norr om Olas Hage):
IN: 36/dygn
UT: 192,5/dygn

Såtthagen:
IN: 157/dygn

Sandervägen:
UT: 157/dygn

SKYLT:
Påbjuden körriktning

Dubbelriktad trafik inom 
hela planområdet

Tryggögatan/Smedjevägen:
IN: 18/dygn
UT: 96/dygn



TRAFIKFLÖDESUPPSKATTNING 
Lindalskogen etapp 2, Rådhuset Arkitekter 2022-03-15 

Beskrivning 

 

Utgångspunkter 
Trafikflöden är beräknade med följande antaganden: 

- 70 bostäder i planområdet 
- I snitt 5 trafikrörelser per bostad och dygn 
- Tillägg på 10% för nyttotrafik 
- 50% av trafikrörelserna sker norrut och 50% söderut på väg 174 
- Boende i flerbostadshusen samt villan längst i nordost åker alltid in via Såtthagen, övriga boende 

åker in via Olas Hage eller Tryggögatan/Smedjevägen. 
- Trafiken ut från området går via Sandervägen och Myrkällevägen och fördelas sedan lika mellan 

Olas Hage och Tryggögatan/Smedjevägen. 

Beräkningarna baseras på att det tillkommer 70 nya bostäder i planområdet. 70 bostäder är en 
uppskattning av antal bostäder som planområdet som mest kan generera och baseras på 
illustrationskartan. I de områden som illustreras med flerbostadshusbebyggelse har antal bostäder 
beräknats utifrån största tillåtna byggnadsarea. Den största tillåtna byggnadsarean har sedan dubblerats för 
att få ut total BTA bostäder, förutsatt att bostäder uppförs i två våningar. En bostad i 
flerbostadshusområdet har uppskattats till att utgöra totalt 100 m2 BTA i snitt.  

Total BTA bostäder i kvartersområden illustrerade med flerbostadshusbebyggelse: 5544 m2 

För resterande bostäder i området har antal bostäder beräknats utifrån antalet illustrerade villor och 
kedjehus. Varje villa/kedjehusenhet räknas som en bostad. 

Antal bostäder    
     
Norra delen (lägenheter)   

5544 kvm BTA    
100 kvm/lgh    

55,44 lgh totalt  Rörelser/dag: 

    5 
56 bostäder   280 

 

Södra delen (villor och kedjehus)   
6 kedjehus    
8 villor   Rörelser/dag: 

    5 
14 bostäder   70 

 

    
Rörelser/dag 
totalt: 

70 bostäder totalt  350 



 

Vid 70 bostäder:  
56 lgh i norr som åker norrut 
1 villa i norr som åker norrut 
13 villor/kedjehus i söder som åker 
söderut 

 

Antalet bostäder har avrundats uppåt och beräkningarna utgår ifrån totalt 70 bostäder i planområdet. 

Varje bostad har antagits generera i snitt 5 trafikrörelser/bostad och dygn. 350 trafikrörelser/dygn 
beräknas bostäderna i planområdet totalt generera i snitt. En trafikrörelse motsvarar en resa med bil, 
antingen till eller från bostaden. 

Utöver dessa räknas även nyttotrafik in, genom ett tillägg på 10%. Av de 385 trafikrörelser som då totalt 
genereras, kommer 50% utgöras av rörelser till planområdet och 50% av rörelser från planområdet. 

 
Trafikrörelser till planområdet 
Av de trafikrörelser som sker till planområdet antas 50% komma norrifrån och 50% söderifrån på väg 
174.  

Boende i flerbostadshusen samt villan längst i nordost antas åka in via Såtthagen. Övriga boende antas åka 
in via Olas Hage när de kommer norrifrån och via Tryggögatan/Smedjevägen när de kommer söderifrån. 
Detta ger en fördelning av trafikrörelser enligt tabellen nedan: 

 

IN 192,5 totalt inkl. nyttotrafik   

     

  Bostäder Trafikrörelser 
inkl. 
nyttotrafik 

50% NORRIFRÅN Såtthagen 57 71,25 78,375 

 Olas Hage 13 16,25 17,875 

     
50% SÖDERIFRÅN Såtthagen 57 71,25 78,375 

 Tryggögatan/Smedjevägen 13 16,25 17,875 

     
TOTALT Såtthagen 57 142,5 156,75 

 Myrkällevägen 13 32,5 35,75 
 

 

Trafikrörelser från planområdet 
Av de trafikrörelser som sker från planområdet antas 50% göras norrut och 50% söderut på väg 174. 

Boende i flerbostadshusen samt villan längst i nordost antas åka ut via Såtthagen. Skyltning i form av 
”påbjuden körriktning” föreslås i korsningen Såtthagen/Sandervägen för de som kommer österifrån, från 
planområdet. Det innebär att trafik från planområdet blir tvungen att svänga vänster ut på Sandervägen 
och kan inte åka rakt fram på Såtthagen.  



Det blir inte en enkelriktning av hela Såtthagen utan de befintliga bostäderna längs Såtthagen, som ligger 
väster om skylten, kommer fortsatt kunna köra i båda riktningar. Det är enbart trafiken som kommer 
österifrån som leds in på Sandervägen.  

Övriga boende antas åka ut via Olas Hage när de ska norrut och via Tryggögatan/Smedjevägen när de ska 
söderut. Detta ger en fördelning av trafikrörelser enligt tabellen nedan: 

 

UT 192,5 totalt inkl.nyttotrafik   

     

  Bostäder Trafikrörelser 
inkl. 
nyttotrafik 

100% UT DEL 1 Sandervägen 57 142,5 156,75 

 Myrkällevägen 13 32,5 35,75 

     
100% UT DEL 2 Myrkällevägen 70 175 192,5 

     
50% NORRUT Olas Hage 70 87,5 96,25 

     

50% SÖDERUT Tryggögatan/Smedjevägen 70 87,5 96,25 
 

 

 

Slutsatser 
Planområdet kommer att generera totalt 350 trafikrörelser/dygn givet angivna förutsättningar och 
ställningstaganden som innebär att det byggs 70 bostäder i planområdet och att varje bostad i snitt 
genererar 5 trafikrörelser/dygn. Byggs det färre bostäder eller om antalet trafikrörelser/bostad och dygn 
blir färre än 5, så blir trafikalstringen mindre och vice versa. 

Dessa 350 uppskattade trafikrörelserna förväntas alla ske ut mot väg 174 och fördelas mellan Såtthagen, 
Sandervägen, Myrkällevägen, Olas Hage och Tryggögatan/Smedjevägen. 

De redovisade trafikflödena gäller trafik som alstras av bebyggelsen i planområdet, och adderas således till 
den trafik som befintliga bostäder genererar. Antal trafikrörelser som beräknas tillkomma för varje 
respektive gata redovisas i trafikflödesillustrationen.  
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