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TRAFIKUTREDNING FÖR KVARTERET ALMEN 

1 BAKGRUND 

Umeå kommun arbetar med att ta fram nya detaljplaner för kvarteret Almen samt kvarteret 
Syrenen på Grisbacka, cirka två kilometer från Umeå centrum. Planerna syftar till att skapa 
planmässiga förutsättningar för bostäder på kvarteret Almen samt utvärdera konsekvenserna av 
en flytt av en livsmedelsbutik till Kvarter Syrenen.  
 
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. 
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PLANOMRÅDENA 

Inom planområdet Almen har det tidigare funnits en möbelaffär som upphörde ca 2015. Inom 
kvarteret, men utanför planområdet, finns ett mindre tryckeri, förlag och antikvariat registrerade 
på fastigheten Almen 3. Fyra villor finns inom kvarteret där någon/ några också bedrivit 
verksamhet vid bostaden.  
 
Inom planområde Syrenen finns idag en bilverkstad (Mekonomen) med en mindre butiksdel.  

PLANFÖRSLAG 

I planområde Almen planeras det för bostäder och kontor. Bostadshusen ska vara friliggande och 
mellan två och sex våningar höga. Maximal exploatering inom planområdet är 20 000 
kvadratmeter (BTA). Det finns ingen reglerad fördelning mellan bostäder och kontor i 

detaljplanen, avsikten är att bygga bostäder men med möjlighet till viss kontorsverksamhet. 

 

Figur 2–2. Planförslag Almen. Planförslaget reglerar att infart till underjordiskt garage ska ske 
från Skiftesvägen. Frågor om sikt, angöring m m hanteras i bygglovskedet. 
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Inom planområde Syrenen planeras verksamheten ändras från bilverkstad till matvarubutik med 
butiksyta om 1200 kvm. Butiken finns redan idag men är i nuläget placerad öster om 
Grubbevägen och är ungefär hälften så stor (butiksyta 510 kvm). Butiken kommer alltså flytta till 
det nya läget inom kv. Syrenen väster om Grubbevägen.  
 

 
 
Figur 2–3. Ungefärlig placering av kv. Syrenen samt livsmedelsbutikens befintliga läge. 
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MÅLPUNKTSANALYS 

I resvaneundersökningen från 2014 redovisas de boende i Backenområdets målpunkter, se figur 
2–3. Målpunkter i planens närområde redovisas i figur 2–4.  
 

Figur 2–4. Målpunkter resor till/ från Backenområdet. (RVU 2014) 

 

Figur 2–5. Målpunkter i planområdets (inringat) närhet. 
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3 BEFINTLIG TRAFIK 

Trafikmätningar för gatunätet kring planområdet redovisas i tabell 1.  
 

Tabell 1. Trafikmätningar för gator i planens närhet, källa Umeå kommun. 

Trafikmätningar biltrafik  

Plats VaDT1 (2008)   VaDT2 (2015, maj) VaDT (2017, maj) 

Grubbevägen, norra    1 600, 3,5 % tung 

Grubbevägen, södra     1 900, 3,3 % tung 

Almvägen 2003   

Skiftesvägen 500    

Tallparksvägen, norra    500 2,9 % tunga  

Tallparksvägen, södra    500, 3,1 % tung   

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

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

Trafikmätningar cykeltrafik  

Plats VaDT  Sammanvägning år 

Backenvägen, väster 1 100 2013–2017 

Backenvägen, öster 2 200 2014–2018 

  

                                                           

1 VaDT= Vardagsmedeldygntrafik 
2 När dessa mätningar gjordes var möbelaffären fortfarande öppen. 
3 Mätning saknas, antagande gjort av Tyréns. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Mest trafik genererades från planområdet då möbelbutiken var i drift (år 2015) och har använts i 
denna utredning som nuläge (maxtrafik). Trafikmängderna redovisas i figur 3–2. De värden som 
är uppmätta för år 2017 är alltså uppmätta efter det att möbelbutiken stängt. Uppräkningen är 
genomförd med trafikverkets uppräkningstal. Beräkningen har genomförts med grund i nuläget 
samt att trafiken från möbelbutiken dragits bort då denna inte längre är i bruk. Prognosen för 
2040 visar alltså en trafikbild i de fall möbelbutiken är stängd samt utan den eventuella 
tillkommande trafiken som tillkommer från område från kv. Almen och Syrenen får förändrad 
exploatering. 
 

 
Figur 3–1. Motorfordonstrafik i anslutning till planområdet (VaDT) 
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TRAFIKALSTRING OCH FÖRDELNING KV. ALMEN 

Planområdet Almens trafikalstring vid den tid möbelaffären var öppen (2015) har beräknats med 
hjälp av trafikalstringsverktyget4. Beräkningen grundas på att möbelaffärens BTA uppgått till 4500 
kvm samt att det finns fyra friliggande villor på området. Området alstrar 1 400 resor per dygn, 
Inklusive nyttotrafik. Skattad färdmedelsfördelning redovisas i figur 3–3. 
 
 

  
Figur 3–2. Skattad färdmedelsfördelning kv. Almen. 
 
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 3–3. Färdmedelsfördelning vid vardagsresor enligt resvaneundersökningen. 
 

Färdmedelsfördelning enligt resvaneundersökningen skulle ge upphov till antalet 
resor/färdmedel och dygn som redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Antal resor per färdmedel när möbelbutiken var i drift  

Färdmedel VaDt 
Bil 871 
Buss 125 
Cykel 277 
Till fots  97 
Övrigt  14 

 

                                                           

4 Trafikverkets trafikalstringsverktyg, version 1.0 
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Dagens trafik från kv. Almen 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.  
 

 
Figur 3–4. Trafikfördelning från verksamheter och bostäder aktiva på kvarteret Almen år 2015.  
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TRAFIKALSTRING OCH FÖRDELNING KV. SYRENEN SAMT BEFINTLIG LIVSMEDELSBUTIK  

Alstring till planområdet Syrenen (Mekonomen) samt alstringen från den befintliga 
livsmedelsbutiken har uppskattat med hjälp av uppgifter från verksamheterna inom områdena 
(livsmedelsbutik och Mekonomen).  
 
Livsmedelsbutiken har idag årligen 350 000 kunder. Butiken uppger att det inte är ovanligt att ett 
flertal personer tillsammans reser till butiken men endast handlar på ett kvitto. Således är det fler 
personer som reser till och från butiken än det finns kvitton.  
 
Trafikverkets alstringsverktyg har använts för att uppskatta färdmededelsfördelningen av de resor 
som sker till butiken idag. Butiken är en Coop Nära. Således har Närbutik använts vid 
beräkningen. Se färdmedelsfördelning i figur 3-5. 
 

 
 
Figur 3-5. Skattad färdmedelsfördelning resor till befintlig Livsmedelsbutik.  
 

För varje kvitto görs två resor, en till butiken och en från. Med utgångspunkt i att det omsätts 
350 000 kvitton per år görs ett antagande att butiken är öppen och har ett normalt kundflöde 
cirka 360 dagar av 365 på ett år (dagar som räknats bort är till exempel juldagen, påskdagen, 
midsommardagen med flera som anses generera avsevärt lägre flöden av besökare än normalt). 
Eftersom butiken uppgett att det i vissa fall inkommer flera personer som handlar på samma 
kvitto görs bedömningen att man generellt är 1,5 personer per kvitto. Handlar man flera personer 
på samma kvitto och reser till butiken i bil förutsätts alla åka i samma bil.  
 
Ovan nämnda siffror och antagande ger upphov till generared trafik som redovisas i tabell 3 
nedan. Siffrorna redovisas i VaDt (Vardagsdygnstrafik). Sammantaget beräknas Livsmedelsbutiken 
ge upphov till knappt 3000 resor/vardagsdygn. 
 
Tabell 3. Resor till och från befintlig livsmedelsbutik samt Mekonomen med olika färdmedel.  

Färdmedel  VaDt 
Bil 410 
Buss 0 
Cykel 454 
Gång 2139 
Övrigt 0 
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På uppgift av Mekonomen så har verksamheten cirka 15-20 kunder per dag till verkstad/butik. 
Varje dag arbetar cirka 6 personer i verkstad/butik.  
 
Alla kunder förutsätts resa dit med bil. Av personalen bedöms 50 % resa till arbetet med bil. 30 % 
med cykel och resterande med kollektivtrafik. 
 
Ovan nämnda siffror och antaganden ger upphov till följande trafikalstringssiffror, se tabell 4.  
Sammantaget bedöms Mekonomen alstra knappt 50 resor/vardagsdygn.  
 
Tabell 4. Resor till och från Mekonomen med olika färdmedel 

Färdmedel  VaDt 
Bil 40 
Koll 2 
Cykel 4 
Gång 0 
Anat 0 

 

Dagens trafik från kv. Syrenen samt befintlig livsmedelsbutik består till stor del av oskyddade 
trafikanter. Detta beror på att det främst är livsmedelsbutiken som alstrar trafik och till denna 
förväntas många gå eller cykla då det är en närbutik. Hur trafiken fördelas från de båda 
verksamheterna redovisas i figur 3-6 nedan.  
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Figur 3-6. Trafikfördelning från kv. Syrenen samt befintlig livsmedelsbutik.  
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4 PLANFÖRSLAGETS TRAFIK 

Planförslaget Almen innehåller bostadshus i fyra respektive sex våningar med parkeringsgarage 
under mark (infart via Skiftesvägen) och endast en mindre markparkering med infart från 
Grubbevägen. Alstringsberäkningen grundar sig på att alla 20 000 BTA exploateras i form av 
lägenheter.  
 
Trafiken från kv. Syrenen har beräknats utifrån förutsättningen att kv. Syrenen innehåller en 
livsmedelsbutik om 1200 kvm.  

TRAFIKALSTRING OCH FÖRDELNING KV. ALMEN 

En uppskattning av trafiken som alstras inom planområdet Almen har genomförts med 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg (version 1.0).  
 
För detaljplaneområdet Almen beräknas trafikalstringen uppgå till totalt cirka 1600 resor per 
dygn, inklusive nyttotrafik. Färdmedelsfördelningen skattas enligt figur 4–1. 
  

 
Figur 4–1. Skattad färdmedelsfördelning inom planområdet Almen. 
 
Tabell 3. Resor från planområdet Almen med olika färdmedel 

Färdmedel VaDt 
Bil 512 
Buss 160 
Cykel 368 
Till fots  512 
Övrigt  48 

 
 
Planförslaget Almens trafik består till största del av gående och biltrafik, främst efter 
Grubbevägen och Skiftesvägen. 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. Se 
figur 4-2.  
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Figur 4–2. Trafikfördelning från kvarter Almen.  
  



14(20) 

 

 

 

 

 

 
Uppdrag: 291479 detaljplan kvarteret Almen   

Beställare: Umeå kommun 

  

TRAFIKALSTRING OCH FÖRDELNING KV. SYRENEN 

Den nya livsmedelsbutiken bedöms ha ett större upptagningsområde än den gamla då 
sortimentet förväntas utökas i samband med den större butiksytan. Färdmedelsfördelningen för 
den nya livsmedelsbutiken har således bedömts motsvara ett medelvärde mellan 
färdmedelsfördelningen för närbutik och detaljhandel. Trafiken fördelas då enligt figur 4-3.  

 
Figur 4-3. Skattad färdmedelsfördelning för ny verksamhet på Kv. Syrenen.  
 
Enligt uppgifter från livsmedelsbutiken förväntar butiken öka sin omsättning till 800 000-850 000 
kvitton per år. Med grund i samma antaganden som gjorts för bedömningen av butikens 
befintliga alstring samt färdmedelsfördelningen enligt figur 4-3 uppskattas butiken nu generera 
6887 resor per vardagsdygn. Resorna fördelar sig enligt tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4. Resor från planområdet Syrenen med olika färdmedel.  

Färdmedel VaDt 
Bil 1968 
Buss 157 
Cykel 944 
Till fots  3738 
Övrigt  79 

 
I samband med att livsmedelsbutiken byggs ut är det främst antalet bilresor som ökar. Detta 
beror till stor del på att butiken förväntas få ett större upptagningsområde. Det sker även en 
markant ökning av gångresor.  
 

Skattad färdmedelsfördelning

Bil

Buss

Cykel

Gång

Anat

38 % 

2 % 

12 % 
48 % 

1 % 
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Figur 4-3. Trafikfördelning från kvarter Syrenen.  
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FRAMTIDA TRAFIKMÄNGDER  

Alstrad trafik från planområdena har lagts till de uppmätta värdena på vägar i planens närområde. 
I de fall värden funnits från trafikräkningar gjorda år 2008 eller 2015 har den beräknade 
alstringen till möbelbutiken tagits bort, därefter har den nya planernas alstring lagts till. Till 
räkningar genomförda år 2017 har endast den nya trafiken adderats då möbelbutiken inte var 
öppen när dessa räkningar genomfördes. Mekonomens trafik har tagits bort helt eftersom denna 
verksamhet ersättas av livsmedelsbutiken. Alla mätningar har efter det att trafik till 
möbelbutiken/Mekonomen subtraherats räknats upp till år 2019. Därefter har den tillkommande 
trafiken från de båda planerna adderats. Trafikmängderna redovisas i figur 4–4. Figuren visar 
även prognos för år 2040.  
 

 
 
Figur 4–4. Motorfordonstrafik i anslutning till planområdena i scenario när båda planerna byggts 
ut. 
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5 SLUTSATS 

KONSEKVENSER PLANOMRÅDE ALMEN 

Föreslagen markanvändning (20 000 BTA bostäder samt) för kvarteret Almen förflyttar drygt 300 
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. Det sker även en ökning av både 
gående och cyklister på Skiftesvägen och Almvägen. Kollektivtrafikresorna kommer att öka med 
20 % jämfört med idag. Totalt sett innebär exploateringen som mest en ökning av antalet resor 
till/ från området med drygt 200 stycken/ vardagsdygndygn. I figur 5-1 ses skillnaden i mängden 
trafik mellan så som planområdet nyttjades 2015 och fullt utbyggd plan (20 000 BTA bostäder).  
 

 
Figur 5-1. Skillnad i trafikmängd mellan exploateringen av kvarteret Almen 2015 (när 
möbelbutiken var öppen) och den nya exploateringen av kvarteret Almen  
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KONSEKVENSER PLANOMRÅDE SYRENEN 

Den föreslagna markanvändningen inom kvarter Syrenen bidrar till en ökad mängd trafik på alla 
närliggande gator i området. Sammantaget medför exploateringen att resorna till och från 
området ökar med ungefär 3800 resor/vardagsdygn. Den största ökningen bedöms ske i den 
södra delen av Grubbevägen. Utöver det sker även en markant ökning av trafik på resterande 
delar av Grubbevägen samt på Backenvägen. Huruvida trafiken på Backenvägen faktiskt är 
tillkommande med anledning av livsmedelsbutiken kan diskuteras. Det är till exempel troligt att 
en andel av dessa resor redan existerar och att besöket i butiken bara är ett stopp på vägen hem 
från arbetet eller liknande. Således är inte butiken i sig egentligen grunden till resan. Även 
resorna med gång, cykel och kollektivtrafik bedöms öka till området i samband med etableringen 
av butiken. Inte minst bedöms behovet för oskyddade trafikanter att korsa Backenvägen att öka 
markant. I figur 5-2 ses skillnaden i de fall Mekonomen stänger och livsmedelsbutiken flyttar till 
kvarter Syrenen samt utökar sin butiksyta.  

 

Figur 5-2. Skillnad i trafikmängd mellan exploateringen av kvarteret Syrenen samt 
livsmedelsbutik (år 2019) och den nya exploateringen av kvarteret Syrenen. 
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KONSEKVENSER AV BÅDA PLANERNA 

Sammantaget bedöms det ske störst ökning av motorfordon på Grubbevägens södra del. Störst 
minskning av fordonstrafik sker också på Grubbevägen men norr om korsningen med 
Skiftesvägen. Det bedöms även ske en markant ökning av fordonstrafik på Skiftesvägen samt 
anslutningen till Backenvägen söder ut. Mängden gående och cyklister kommer generellt sett att 
öka i området. Den största ökningen sker på samma vägar som den största ökningen av 
motorfordonstrafiken sker. Sammantaget ökar antalet resor till och från området med ungefär 
4 000 resor/vardagsdygn.  

 

Figur 5-2. Skillnad i trafikmängd mellan om de båda planområdena exploateras eller ej.   
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