
Trafikmätningar



Detta dokument är en sammanställning 
av tillgängliga trafikmätningar vad gäller 
Fiskhamnens påverkan på fordonstrafiken i 
området och på E45 idag.

Båttrafik alstras också på älven i och med 
att fiskebåtar landar sina råvaror direkt till 
auktionen vid Fiskhamnens kajer. Antalet 
landningar per vecka varierar med säsong. 
Av den anledningen har vi fler mindre 
båtar som landar i fiskhamnen under ma-
krillsäsongen på våren och krabbsäsongen-
på hösten.

Under 2019 anlöpte i snitt 22 fartyg per 
vecka som lossade råvaror till fiskauktionen 
vid Fiskhamnens kajer. 

Inledning
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60 trafikrörelser med lätta lastbilar

80 trafikrörelser med tunga lastbilar

1 360 trafikrörelser med bilar

50 000 trafikrörelser 
med bilar på E45 totalt

4 000 trafikrörelser med lätta  
och tunga fordon på E45 totalt

Trafik till/från Fiskhamnen 
relativt all trafik på E45
Trafikflöden under ett vardagsdygn (2013)
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Av 4000 trafikrörelser med lätta och tunga 
fordon/lastbilar på E45 är 140 alstrade av verk-
samheten inom Fiskhamnen. Cirka 70 trafik-
rörelser in till verksamheten och ungefär lika 
många ut per vardagsdygn. Detta utgör knappt 
4% av den totala trafiken i detta segment 
på leden.

Av dessa 140 fordon är fördelningen ungefär: 
60 lätta lastbilar dvs. under 3,5 ton och
80 tunga lastbilar dvs. över 3,5 ton. 

Exempel på lätta lastbilar är skåpbilar med 
bakgavellyft. Exempel på tunga lastbilar är 
12-meters lastbilar, trailers på ca 16 meter och
lastbilar med släp på upp till 25,25 meter.

Av E45 totala trafikrörelser med bilar alstras 
1360 av dem från verksamheterna i Fiskham-
nen. Detta utgör knappt 3% av total biltrafik 
på leden.

Till dessa fordon räknas mindre budbilar och 
varubilar förutom vanliga personbilar.



Trafikanalys hamnplan

Under 8 veckor ,2019, utförde Higab en 
trafikmätning på hamnplanen vid Fiskham-
nen. Trafiken delades in efter verksamheter-
na runt hamnplanen.

Totalt under dessa 8 veckor mättes 3 721 
fordonsrörelser. Av dessa var:

   192 st med tung lastbil
   928 st med lätt lastbil
1 832 st med truck
   769 st med personbil
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Göteborgs Fiskhamn står inför stora 
utmaningar, men också möjligheter. 
Dagens fiskhamn har vuxit ur sina lokaler 
och området behöver moderniseras, 
marken förstärkas och logistiken förbätt-
ras. Verksamheterna ser därför framför 
sig en utveckling där området behöver 
stärkas, att de behöver flytta eller tillsam-
mans utveckla Fiskhamnen till en effektiv 
industri, en integrerad stadsdel och desti-
nation i världsklass.


