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TRAFIKUTREDNING FÖR KVARTERET ALMEN 

1 BAKGRUND 

Umeå kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka, cirka 

två kilometer från Umeå centrum. Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för 

bostäder samt bekräfta befintlig verksamhet på fastigheten Almen 3.  

 

Detta PM syftar till att vara ett underlag gällande trafikalstring i det fortsatta arbetet med att ta 

fram ett planförslag för området. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

ÖVERSIKTSKARTA 

 

Figur 2–1. Läge för detaljplan för fastigheterna Almen 1–7. 

PLANOMRÅDET 

Inom planområdet har det tidigare funnits en möbelaffär och en ventilationsfirma. Fyra villor finns 

inom kvarteret där någon/ några också bedrivit verksamhet vid bostaden.  
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PLANFÖRSLAG 

I planområdet planeras för bostäder, kontor 

och verksamheter. Bostadshusen ska vara 

friliggande med mellan två och sex våningar. 

Maximal exploatering inom planområdet är 

20 000 kvadratmeter (BTA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2–2. Planförslag. 

 

MÅLPUNKTSANALYS 

I resvaneundersökningen från 2014 redovisas de boende i Backenområdets målpunkter, se figur 

2–3.  

 

Figur 2–3. Målpunkter resor till/ från Backenområdet. (RVU 2014) 
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Målpunkter i planens närområde redovisas i figur 2–4.  

 

Figur 2–4. Målpunkter i planområdets (inringat) närhet. 

 

3 BEFINTLIG TRAFIK 

Trafikmätningar för gatunätet kring planområdet redovisas i figur 3–1.  

Trafikmätningar biltrafik  

Plats ÅDT
1

 (2008)   VaDT
2

 (2015) VaDT (2017) 

Grubbevägen, norra 2 000, 4 % tung   1 600, 3,5 % tung 

Grubbevägen, södra     1 900, 3,3 % tung 

Almvägen 200   

Skiftesvägen 500   

Tallparksvägen, norra 500, 2 % tung   

Tallparksvägen, södra    500, 3,1 % tung   

Backenvägen, väster om rondell 4 700, 5 % tung  5 000, 4,8 % tung 

Backenvägen, öster om rondell 8 300, 5 % tung   7 300, 4,8 % tung  

Trafikmätningar cykeltrafik  

Plats VaDT  Sammanvägning år 

Grubbevägen, norra 1 100 2013–2017 

Grubbevägen, södra 2 200 2014–2018 

Figur 3–1. Trafikmätningar för gator i planens närhet, källa Umeå kommun.  

                                                           

1 ÅDT= Årsmedeldygntrafik 
2 VaDT= Vardagsmedeldygntrafik 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Mest trafik genererades från planområdet då möbelbutiken och ventilationsfirman var i drift (år 

2015) och har använts i denna utredning som nuläge (maxtrafik). I de fall mätningar inte finns för 

2015 har 2008 års ÅDT-värden omräknats till 2015-års VaDT och prognos för år 2040 med hjälp 

av EVA trafikuppräkningstal för manuella beräkningar. Trafikmängderna redovisas i figur 3–2.  

 

Figur 3–2. Trafik från planområdet. 

 

Planområdets nuvarande markanvändnings trafikalstring har beräknats med hjälp av 

trafikalstringsverktyget
3

. Området alstrar 1 230 resor per dygn. Skattad färdmedelsfördelning 

redovisas i figur 3–3. 
 

  

Figur 3–3. Skattad färdmedelsfördelning. 

 

Eftersom merparten av befintlig verksamhet innebär köp av sällanköpsvaror större än att de kan 

fraktas med cykel/ buss har resvaneundersökningens färdmedelsfördelning som innebär en större 

bilandel använts för den befintliga trafiken, se figur 3–4. 

 

 

Figur 3–4. Färdmedelsfördelning vid vardagsresor enligt resvaneundersökningen. 

                                                           

3 Trafikverkets trafikalstringsverktyg, version 1.0 
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TRAFIKFÖRDELNING NULÄGE 

 

Figur 3–5. Trafikfördelning nuläge. 

 

Dagens trafik består till största andel av biltrafik som trafikerar Grubbevägen med målpunkt 

parkeringsyta vid möbelbutikens entré. Cyklister till/ från området kommer från de centrala 

delarna av Umeå och väljer Tallparksvägen och Backenvägen. Det finns en hållplats för 

kollektivtrafik vid cirkulationsplatsen Backenvägen/Grubbevägen, dit går kollektivtrafik-

resenärerna från Skiftesvägen/ Grubbevägen.  

4 PLANFÖRSLAGETS TRAFIK 

Planförslaget innehåller 10 bostadshus med parkeringsgarage under mark (infart via Skiftesvägen) 

och endast en mindre markparkering med infart från Grubbevägen. Befintlig verksamhet på Almen 

3 bibehålls eller kan ersättas av ytterligare ett bostadshus. Trafikalstring visar att alternativet med 

bibehållen verksamhet på Almen 3 genererar mer biltrafik än med endast bostadshus varför detta 

alternativ används fortsättningsvis i denna utredning. (Totalt antal resor från området ökas med 

40 stycken/ dygn om markanvändningen endast är boende/ kontor). 

TRAFIKALSTRING 

En uppskattning av trafiken som alstras inom planområdet har genomförts med Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg (version 1.0).  

 

För detaljplaneområdet beräknas trafikalstringen till totalt cirka 1 500 resor per dygn. 

Färdmedelsfördelningen skattas enligt figur 4–1. 
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Figur 4–1. Skattad färdmedelsfördelning inom planområdet. 

 

TRAFIKFÖRDELNING PLANFÖRSLAG 

 

Figur 4–2. Trafikfördelning planförslag. 

 

Planförslagets trafik består till största del av gående, främst efter Grubbevägen. Cykeltrafiken 

ökar från ungefär 200 vardagsresor till 500 stycken. Fler gående och cyklister har en målpunkt 

västerut jämfört med tidigare, då de närmsta skolorna och idrottsplatserna finns västerut. 

Kollektivtrafikresenärer fördubblas jämfört med nuläget och biltrafiken är ungefär likadan, men 

merparten av biltrafiken använder Skiftesvägen istället för den norra delen av Grubbevägen.  

 

FRAMTIDA TRAFIKMÄNGDER  

Alstrad trafik från planområdet har lagts till de uppmätta värdena från 2017 samtidigt som 

nulägets trafik tagits bort. I de fall mätningar inte finns för 2017 har 2008/2015 års värden 
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omräknats till 2017-års VaDT och prognos för år 2040 med hjälp av EVA trafikuppräkningstal för 

manuella beräkningar. Trafikmängderna redovisas i figur 4–3.  

 

 

Figur 4–3. Planens trafikfördelning. 

 

5 SLUTSATS 

Föreslagen markanvändning för kvarteret Almen förflyttar ungefär 500 fordonsrörelser från 

Grubbevägen till Skiftesvägen, längre ut i gatunätet är skillnaderna marginella. Gång- och 

cykeltrafiken ökar från området, vilket innebär att Backenvägen öster om cirkulationsplatsen får 

ett tillskott på 100 cyklister/ dygn. Kollektivtrafikresorna kommer att öka med 40 % jämfört med 

idag. Totalt sett innebär exploateringen som mest en ökning av antalet resor till/ från området 

med 310 stycken/ dygn. 

6 KÄLLOR 

Lantmäteriet, underlagskartor. 

Trivector/ Umeå kommun, Resvanor i Umeå. Så reste kommuninnevånarna hösten 2014.  

Umeå kommun, trafikmätningar. 



8(8) 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag: 291479 detaljplan kvarteret Almen   

Beställare: Umeå kommun 

 
 

Umeå kommun, underlag för detaljplan. 


