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Bakgrund och syfte
Växjö stad har under lång tid haft en kraftig tillväxt och i gällande översiktsplan planeras för en fortsatt
expansion. I översiktsplanen för Växjö stad konstateras att: ”Staden växer och ska planeras för 100 000
invånare år 2030. För att Växjö då ska kunna vara hållbar, trivsam och hälsosam krävs att det blir en
mer sammanhängande stadsstruktur med mera av tät och miljövänlig busstrafik och fler cykelstråk. En
växande stad klarar inte en ökande biltrafik – tvärtom måste biltrafiken minska. Stadskärnan måste få
fler bilfria miljöer.”
Till följd av expansionen har trafikbelastningen på vägnätet i och runt Växjö kontinuerligt ökat och
börjar närma sig sitt kapacitetstak. Samordning mellan stadens utbyggnad och förändringar av
infrastrukturen är nödvändiga för att den fortsatta expansionen skall kunna ske på ett hållbart sätt.
Åtgärdsvalsstudien ska ge underlag för en fortsatt dialog mellan Trafikverket och Växjö kommun där
ambitionen tydligt skall vara att man skall bli överens om ett långsiktigt arbetssätt som säkrar stadens
fortsatta utveckling och det övergripande vägsystemets grundläggande funktion. En del föreslagna
åtgärder kan genomföras eller startas i relativ närtid medan andra har en längre tidshorisont.
Studien har genomförts enligt åtgärdsvalsstudiens fyra delar: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara
lösningar samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera
och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål och behov,
och ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och
åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter,
konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en
övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.
Figur 1. Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen.

Syftet är att under 2016 utifrån de bästa alternativen forma en övergripande inriktning samt föreslå
åtgärder inklusive uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser (där detta är möjligt).
Åtgärdsvalsstudien skall utmynna i en överenskommelse om en handlingsplan.

Problembild
En direkt utlösande faktor till studien är att Norrleden på Rv25 riskerar att i relativ närtid bli
överbelastad och få en försämrad funktion som regionalt stråk. Den stora trafikökningen beror till
största delen på att Växjö växer och att antalet lokala bilresor därmed ökar. Samtidigt planeras flera
större nybyggnadsområden som genererar ytterligare biltrafik. Trafikverket och Växjö kommun måste
tillsammans hitta en långsiktig inriktning som säkrar en fortsatt expansion av staden Växjö med
bibehållen funktion på de regionala stråken.
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Avgränsningar
Studien avgränsas till att omfatta Växjö stad och de omgivande statliga riksvägarna samt den trafik som
genereras till och från detta område. I avgränsningen ingår även att hantera trafiken till och från de
utpekade regionala målpunkterna i Växjö; Länssjukhuset, Universitetet, Växjö resecentrum och Växjö
flygplats. Under arbetets gång har konstaterats att tillgängligheten till flygplatsen inte är kritisk utifrån
de aspekter som analyserats.
Samtidigt går det inte att bortse ifrån att det finns andra åtgärder som är möjliga att genomföra och som
kan ha positiv effekt på de mål som satts upp trots att åtgärderna inte direkt faller inom studiens
avgränsning. Därför lyfts även åtgärder fram som direkt eller indirekt kan bidra till att uppnå syftet med
denna studie.
Studien har huvudfokus på perioden fram till 2030 som är den utblick kommunens översiktsplan
bygger på. Tidsmässigt stämmer detta väl överens med kommande planperiod för
infrastrukturplaneringen (2018-2029).
Parallellt med ÅVS:en har en trafikplan för Växjö kommun tagits fram. Det är en konkretisering av
transportplanen som togs av kommunfullmäktige hösten 2014. Trafikplanen definierar ett trafiknät för
respektive trafikslag och beskriver vidare en målbild över bland annat konfliktpunkter och
vägstandarder. Detaljeringsgraden ligger mellan Transportplanen och en planerad teknisk handbok.
Ytterligare ett syfte med trafikplanen är att den ska vara ett stöd vid framtagandet av listor över de
platser och åtgärder som måste genomföras för att målen ska uppfyllas.
Trafikplanen ska vara ett planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart. Den ska ligga till grund för all trafikrelaterad planering i och runt Växjö tätort och
vara ett verktyg för samtliga kommunala nämnder, förvaltningar och verksamheter.

Organisation och genomförande
Hösten 2013 gjordes en överenskommelse mellan Växjö kommun och Trafikverket gällande ett
gemensamt arbets- och förhållningssätt för transporter och infrastruktur 2014. I överenskommelsen
redogörs för tre fokusområden som Trafikverket och Växjö kommun gemensamt ska verka för inom
kommunens område;
1.

Samhällsplanering för en klok användning av transportinfrastrukturen

2. Påverkansarbete för att främja hållbara val
3. Funktionellt stråk
Vidare i överenskommelsen listas en rad åtgärder som ska genomföras. En åtgärd är att genomföra en
Åtgärdsvalsstudie för Växjö. Initierandet av ÅVS:en kommer således gemensamt från Växjö kommun
och Trafikverket.
Arbetet har i huvudsak bedrivits genom en arbetsgrupp där representanter från Trafikverket och
kommunen har deltagit. Dialog med andra aktörer har genomförts genom externa workshoppar där
inbjudan varit bred. Arbetet har löpande stämts av vid de möten som Trafikverkets och Växjö kommuns
ledning har ett antal gånger per år. Under processen har arbetet även förankrats med den styrgrupp
som Växjö kommun har för sitt arbete med Trafikplan Växjö. Framtagande av Växjö kommuns
trafikplan har gjorts parallellt med denna Åtgärdsvalsstudie och bygger på samma förutsättningar och
prognoser. Trafikplanen är en konkretisering av Växjö kommuns Transportplan och innehåller bland
annat mål och mått för trafiksystemet samt ställningstagande över när vilket trafikslag ska prioriteras i
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konfliktpunkter. Tyréns har deltagit i arbetet med trafiksimuleringar i de olika trafikscenarierna som
beskrivs i dokumentet. Projektgruppen har bestått av följande personer:
•

Stefan Berg, projektledare, Trafikverket

•

Krister Wall, biträdande projektledare, Trafikverket

•

Bo Svensson, samhällsplanerare, Trafikverket

•

Johan Almgren, åtgärdsplanerare, Trafikverket

•

Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, Växjö kommun

•

Ellen Rube, trafikplanerare, Växjö kommun

•

Martin Ullberg, uppdragsledare, SWECO

Aktörer och övriga intressenter
Förutom Trafikenheten i Växjö kommun och Trafikverket har flera andra förvaltningar liksom
räddningstjänsten, ambulansen, länstrafiken, regionförbundet, Länsstyrelsen, Företagarna,
Energikontoret sydost, Växjö Citysamverkan, Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum
Kronoberg, Cykelkultur Kronoberg medverkat på de tre workshoparna som genomförts. Utöver ovan
nämnda aktörer har dialog förts med Universitet och transportföretaget Alwex. Se Bilaga 1 för
fullständig deltagarlista.

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
Inom Växjö kommun finns flera planeringsunderlag att ta hänsyn till. Bland annat översiktsplanen som
antogs 2012. Där fastställs bland annat att Växjö stad ska kunna växa från att idag ha 64 000 invånare
till att bli en stad för 100 000 invånare. Översiktsplanen fokuserar på utveckling av de fyra
stadskärnorna; (Den centrala stadskärnan, Samarkand-I11, Teleborgs centrum – universitetet och
Norremark). Där föreslås att man utvecklar dessa fyra stadskärnor vidare med fler bostäder,
verksamheter, hög tillgänglighet och med stor omsorg om byggnaders och stadsrummets utformning.
Utveckling av kärnorna ger bland annat fler stadsmiljöer, möjligheter för kunskapsintensiva företag att
växa och attraktiva bytespunkter för kollektivtrafiken.
Ytterligare kommunala planer som påverkar detta arbete är Transportplanen för Växjö som antogs
2014, Trafikplanen som även den förväntas antas 2016 samt den exploatering som såväl planeras och
som genomförs nu, inte minst eventuella regionala effekter av planerad höghastighetsjärnväg.
Miljöprogrammet, som antogs 2014, innehåller konkreta mål kring färdmedelsfördelning som använts
som utgångspunkt för scenarier i denna åtgärdsvalsstudie. Dokumenten ovan har alla tydliga
ambitioner att styra samhällsplaneringen och exploateringen i hållbar riktning där andelen gång, cykel
och kollektivtrafik kraftigt ökar.
Regionala dokument som Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan har varit viktiga
förutsättningar för arbetet.
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Nuläge - faktorer som har betydelse för studien
Trafik
Trafiken i Växjö fungerar över lag bra men på sina ställen är belastningsgraden hög. Inom ramen för
denna ÅVS har Tyréns analyserat trafikläget i Växjö både för nuläget och för 2030 som är den utblick
kommunens översiktsplan bygger på. Kartan nedan visar belastningsgrader över 80 % vilket kan ses
som en indikation på att fortsatt ökad trafik kommer försämra framkomligheten och öka restider under
högtrafik. I Bilaga 3 visas belastningsgrader för de olika framtidsscenarier vi studerat samt exempel på
restidsförändringar mellan utvalda målpunkter.
Den förväntade trafikökningen med samma färdmedelsfördelning som idag innebär att en större del av
vägnätet i närtid närmar sig 90% belastningsgrad.
En belastningsgrad på 90 % innebär att systemet är påtagligt påverkat och att trängseln är tydlig med
restidsförlängningar som följd. Effekterna uppkommer under dygnets maxtimmar vilket innebär att det
däremellan kan vara avsevärt mindre trafik. När belastningsgraden närmar sig 100 % vilket den gör på
ett antal platser är gränsen nära för att systemet inte längre fungerar. Risken för betydande störningar
är då mycket stor och restiderna blir markant längre. Vid ökad trafik kommer tiden då maxtimmarna
inträffar att att förlängas.
Modellen som används för analyserna visar redan idag höga belastningsgrader (över 90 % för
maxtimmen) på Norrleden, Österleden vid Fagrabäcksrondellen , Sandsbrovägen, Södra delen av
Liedbergsgatan, Linnégatan-Storgatan (mellan Vilhelmobergs gata och Teleborgsvägen),
Teleborgsvägen (mellan Tingsrydsvägen och Alegatan), Storgatan öster om Smedjegatan, Mörners väg
mellan Smedjegatan och Liedbergsgatan samt Söderleden (mellan S järnvägsgatan och Södra allé
rondellen).
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Figur 2: Belastning av gatunät-nuläge >80% belastningsgrad. Enligt analys med prognosmodellen
VISUM och dess definition på belastningsgrad

Färdmedelsfördelning
Fördelningen av resor på olika färdmedel framgår av tabell 1 nedan. Här görs även en jämförelse med
andra kommuner.
Tabell 1: Färdmedelsfördelning i jämförbara städer- hela kommunen
Antal inv. i
kommunen*

Bil

Buss

Cykel

Övrigt (huvudsakligen gång)

Växjö

88 108

65 %

3%

15 %

17 %

Kalmar

65 704

61 %

5%

20 %

14 %

Örebro

144 200

54 %

9%

25 %

12 %

Västerås

145 218

56 %

6%

16 %

22 %

Källor: Resvaneundersökning i sydöstra Sverige 2012, Örebro resvaneundersökning 2011, Västerås
resvaneundersökning 2011, * SCB 2015
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De åtgärder som föreslås för att förändra färdmedelsfördelningen har störst potential i tätorten. Här
visar jämförelser med andra kommuner att Växjö idag även i de centrala delarna har en oproportionellt
stor andel biltrafik jämfört med liknande kommuner. De jämförande städerna har även liknande
befolkningstäthet undantaget Uppsala som visar på en mycket låg andel bil och betydligt högre täthet.
En enklare kartanalys har gjorts för att bedöma om tätorternas utbredning kan ha betydelse för den
stora skillnaden i färdmedelsfördelning. Avståndet till centrum från stora bostadsområden i jämförda
städer ligger på 2,5-4 km där Växjö ligger i det övre spannet och Kalmar i nedre men alla städer har sin
absolut största andel bostäder på ett kortare avstånd än 5 km från centrum så det förklarar inte
skillnaderna i färdmedelsfördelning mer än på marginalen. Vi har inte heller, i övriga kommuner i
tabellen, identifierat några riktade insatser i form av exempelvis mobilitymanagementprojekt eller
satsningar på cykelinfrastruktur av den omfattning att det kan förklara de stora skillnaderna. Ur den
aspekten förefaller potentialen för att förändra färdmedelsfördelningen i Växjö att vara god.
Tabell 2: Färdmedelsfördelning och befolkningstäthet i jämförbara städer- tätort.
Andel av
bef i tätort*

Befolkningstäthet
inv/km2*

Bil

Buss

Cykel

Gång

Övrigt

Växjö

73 %

2011

53 %

4%

21 %

13 %

9%

Kalmar

58 %

1866

42 %

3%

31 %

17 %

7%

Örebro

79 %

2172

40 %

7%

34 %

17 %

2%

Västerås

81 %

2094

36 %

7%

23 %

30 %

4%

Uppsala

71 %

2880

29 %

8%

19 %

42 %

2%

Källor: Resvaneundersökning i sydöstra Sverige 2012, Örebro resvaneundersökning 2011, Västerås
resvaneundersökning 2011, RVU Uppsala 2010. *SCB 2010
Luftkvalitet
Växjö kommun genomförde 2013 en kartläggning av luftkvalitet med hjälp av beräkningsprogrammet
SimAIR. Där dras slutsatsen att luftkvaliteten i Växjö kommun är god sett till miljökvalitetsnormer.
Inget vägavsnitt överskrider miljökvalitetsnormer för varken årsmedelvärde eller dygnsmedelvärde. De
övre utvärderingströsklarna överskrids inte för något årsmedelvärde.
SMHI har (Rapport nr 2014-6) genomfört beräkningar av halter, befolkningsexponering och
hälsokonsekvenser längs det statliga vägnätet. Inga överskridanden konstateras för statliga vägar i
Växjö. En mer detaljerad kartläggning av statliga vägar i region Syd kommer att genomföras under
2016.
Även om miljökvalitetsnormerna inte överskrids bör man successivt arbeta för att sänka nivåerna av
luftföroreningar då det inte finns några tröskelvärden för hälsopåverkan. I kommunens miljöprogram
finns också målet att ”Överallt i Växjö kommun ska årsmedelvärdet av kvävedioxid understiga 15
μg/m3 luft”. Föreslagna åtgärder som påverkar färdmedelsfördelningen så att biltrafiken minskar har
en positiv inverkan på luftkvalitet och i förlängningen på människors hälsa.
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Buller
Buller är ett ständigt återkommande problem i större tätorter. Växjö är inte undantaget och därför
genomfördes 2014 en kartläggning som ligger till grund för beslutad åtgärdsplan mot trafikbuller. Drygt
10 000 boende beräknas vara utsatta för bullernivåer från trafik som överskrider de långsiktiga
riktvärdena för buller 55 dB(A) men relativt få överskrider 65 dB(A). Växjö kommun erbjuder
kontinuerligt bidrag till fastighetsägare för att reducera inomhusnivåerna till maximalt 30 dB(A) så
många fastigheter har fått ljuddämpande åtgärder utförda under åren. Åtgärderna har i huvudsak varit
fönsteråtgärder.
Specifika bullerdämpande åtgärder föreslås inte i åtgärdsvalsstudien. Däremot är det viktigt att när
åtgärder som föreslås i ÅVS:en genomförs måste man tänka på utformning mm så att inte närliggande
bostäder får en försämrad ljudmiljö. Vid större åtgärder kan det bli aktuellt att krav ställs på att klara de
långsiktiga riktvärdena för buller. Speciellt viktigt är det att undvika utformningar som riskerar att höja
maxbullernivåerna. Eftersom många åtgärder som föreslås har målet att förändra
färdmedelsfördelningen till lägre andel bil har dessa åtgärder även mycket positiv effekt på de generella
bullernivåerna i staden.
Figur 3: Utdrag från Växjö kommuns Åtgärdsplan mot trafikbuller 2015-2020

Klimat
En av de största svårigheterna med att minska transportsektorns negativa effekter är att de byggs upp
av så många, var för sig, relativt små källor. Utan en övergripande strategi är det därför svårt att
motivera förändringar i det enskilda fallet. Detta problem gäller både på individnivå men inte minst i
samband med lokalisering av affärsetableringar, bostäder mm. För städer av Växjös storlek finns dock
potential att genom medvetna beslut minska transporternas negativa effekter genom åtgärder inom en
rad olika områden (teknikutveckling, samhällsplanering och beteendeförändringar). Övergripande
strategiska beslut finns men åtgärder som föreslås i studien är ett sätt att förtydliga genomförandet. I
detta sammanhang är det framförallt åtgärder som syftar till en förändrad färdmedelsfördelning som
bedöms som kritiska.
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Trafiksäkerhet/olyckor
En analys av de senaste 5 årens inrapporterade trafikolyckor har gjorts. Avgränsningen är hela vägnätet
innanför åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. Statistiken har tagits från STRADA 1 som är
Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och skador i trafiken. Både Polismyndigheten och
Sjukvården rapporterar in olyckor till detta system som är Sveriges officiella databas för trafikolyckor.
Under perioden har drygt 1000 olyckor inrapporterats varav ca 140 på eller i anslutning till det statliga
vägnätet och ca 780 på kommunalt vägnät. Fem dödsolyckor har inträffat under perioden 2011-2015.
Två på statligt- och tre på kommunalt vägnät.
Tabell 3: Antalet olyckor (2011-2015) efter svårighetsgrad och väghållare
Allvarliga/måttliga
olyckor
Lindriga olyckor
2
Väghållartyp
Dödsolyckor (ISS 4-)
(ISS 1-3)
Totalt
Statlig
2
15
111

128

Kommunal

3

269

507

779

Enskild

0

18

20

38

Okänd

0

34

42

76

Totalt

5

336

680

1021

Källa: STRADA
Tabell 4: Allvarligt/Måttligt skadade (2011-2015), de fem vanligaste konflikttyperna (avrundade
siffror)
Olyckstyp
Fotgängare och cykel – singel
Motorfordon – cykel
Motorfordon – fotgängare
Personbil – personbil
Personbil – singel
Källa: STRADA

Måttliga/allvarliga olyckor
(ISS >3)
210
35
19
17
10

I mer än 65 % av olyckorna är gående och cyklister inblandade. Drygt 10 % av de inrapporterade
olyckorna är upphinnandeolyckor och en stor majoritet av dessa sker på kommunalt vägnät (100 av 120
st.). Cyklister och fotgängare är den grupp som råkar mest illa ut vid olyckor och i fyra av de fem
dödsolyckorna har cyklist eller fotgängare varit inblandad.

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien.
Som nämns ovan fastställs i översiktsplanen bland annat att Växjö stad ska kunna växa från att idag ha
ca. 64 000 invånare till att bli en stad för 100 000 invånare. Inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie
har två grundscenarier för befolkningsökning studerats. I första scenariot (GS 1) antas att Växjö får
+ 20 000 invånare i områden där planläggningsprocessen redan startat, i scenario 2 (GS 2) är
1.

Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

2.

ISS (Injury Severity Score) är sjukvårdens sätt att klassificera hur allvarlig en skadad en människa totalt och
summerar multipla skador.
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Översiktsplanen för Växjö fullt utbyggd med + 40 000 inv. Redan vid en befolkningsökning med 20
000 invånare skulle situationen bli ansträngd med dagens färdmedelsfördelning. Detta trots att
utbyggnaden i GS 1 antas ske i områden närmare befintlig befolkningstyngdpunkt vilket genererar färre
nya resor per invånare än GS 2 som kräver utbyggnad i mer perifera områden. Skulle invånarantalet öka
med 40 000 invånare och med bibehållen färdmedelsfördelning skulle antalet bilresor öka med
närmare 100 000 resor per dygn. En situation som med dagens system skulle bli väldigt ansträngd.
Figur 4: Trafikala konsekvenser av olika utbyggnadsscenarier i Växjös översiktsplan

 Områden som byggs ut om Växjö växer med

 Områden som byggs ut om Växjö växer med

20 000 invånare (planprocess har redan startat)

40 000 invånare.

Gator och vägar med hög trafikbelastning vid
+20 000 invånare

Gator och vägar med hög trafikbelastning vid
+40 000 invånare
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Tabell 5 : Antal resor per dygn med oförändrad färdmedelsfördelning i Växjö kommun.
Bil

Buss

Gång och cykel

Total

Dagsläget

175 000

16 000

64 800

255 800

+ 20 000 inv. (GS 1)

197 000

17 500

71 300

285 800

+ 40 000 inv. (GS 2)

262 000

19 600

87 600

369 200

Källa: Tyréns, Trafiksimulering i VISUM
Hur denna utveckling påverkar belastningen på gatunätet och statliga vägar jämfört med det nuläge
som beskrivs ovan (Nuläge-trafik) redovisas i belastningskartor i bilaga 3. Här ges också exempel på
vilka konsekvenser detta får på restider mellan vissa målpunkter.
För att klara den ökande trafikmängden behöver stora insatser göras för att ändra
färdmedelsfördelningen. Detta ligger i linje med kommunens målsättningar i översiktsplanen och andra
styrdokument. I Miljöprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2014 slås fast att målet är att
senast 2020 ska minst 37 % av resorna ske till fots eller med cykel och minst 10 % med kollektivtrafik.
Här illustreras också prioriteringsordningen för trafik- och samhällsplaneringen i kommunen.
Figur 5 Prioriteringsordning i trafik- och samhällsplanering i Växjö kommun (Miljöprogram 2014)

Den önskade färdmedelsfördelningen innebär att antalet resor med bil bibehålls ungefär på dagens
nivå. Som framgår av tabellen nedan ställer detta mycket stora krav på kollektivtrafiken som i så fall
skulle behöva öka från 16 000 resor till 43 500 resor per dygn. Kraftigt ökade anspråk kommer också att
ställas på infrastruktur för oskyddade trafikanter eftersom antal resor som utförs med cykel och gång
måste mer än fördubblas.
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Tabell 6: Antal resor per dygn med önskad färdmedelsfördelning enligt miljöprogrammet i Växjö
kommun.
Bil

Buss

Gång och
cykel

Total

Dagsläget

175 000

16 000

64 800

255 800

+ 20 000 inv.

170 000

29 500

86 300

285 800

+ 40 000 inv.

187 000

43 500

138 700

369 200

Parallellt med arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har Växjö kommun arbetat med att ta fram ett
planeringsunderlag till ny stambana för höghastighetståg genom kommunen. Underlaget är en del i
Sverigeförhandlingens arbete med beslut om det blir en östlig eller västlig sträckning av den
höghastighetsjärnväg som i framtiden ska gå mellan Stockholm och Malmö. Denna åtgärdsvalsstudie
initierades innan planeringsarbetet för ny stambana påbörjades och fanns inte med i de avgränsningar
för ÅVSen som då beslutades. Då det ändå finns tydliga kopplingar har vi inom ramen för denna ÅVS
hanterat arbetet genom att en av belastningskartorna (Bilaga 3) utgår från att översiktsplanens
ambition på + 40 000 inv. får sin tyngdpunkt i västra delen av tätorten där kommunen förordar att ny
höghastighetsstation placeras. I slutskedet av arbetet med åtgärdsvalsstudien tog Sverigeförhandlingen
beslut om att inledande förhandling om stationsläge skall ske med Värnamo kommun, alltså det västliga
alternativet.
Då förhandlingen om höghastighetsbanor kommer att pågå efter att åtgärdsvalsstudien avslutas har vi
valt att behålla de belastningskartor som bygger på ett stationsläge i Växjö även om det alltså i dagsläget
inte är Sverigeförhandlingens inriktning. Detta eftersom vi gör bedömningen att den problembild som
ÅVSen utgår från kommer att kvarstå oavsett läge på höghastighetsstation. Val av stationsläge skulle
bara på marginalen ge andra förutsättningar för arbetet med att förändra färdmedelsfördelning.
Vår bedömning är att knytningen till en framtida höghastighetsbana inte i någon större omfattning
påverkar vilken typ av åtgärder som behöver genomföras men att förutsättningarna för arbetet med att
förändra färdmedelsfördelningen påverkas positivt. Huvuddelen av de åtgärder som föreslås i ÅVSen
har också ett kortare tidsperspektiv än höghastighetsjärnvägen.
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Mål och grundläggande planeringsförutsättningar
Vid den första workshopen som genomfördes diskuterades mål för studien. De förslag som togs fram
har sedan förtydligas i samråd med styrgruppen utan att frångå de ursprungliga intentionerna. De
slutliga målen formuleras enligt följande:
1.

Öka andelen lättillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.

2. Öka andelen cyklande.
3. Bibehållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på Växjös regionala
huvudgator (jämfört med 2015).
4. God tillgänglighet till stadens service och funktioner genom ett tryggt, säkert och tillförlitligt
transportsystem.
De föreslagna åtgärderna som presenteras senare i rapporten har under processen stämts av mot dessa
mål för att försäkra sig om att de bidrar till ett eller flera av målen. Åtgärderna som föreslås löser inte
alla utmaningar som studien pekar på men de åtgärder som föreslås i närtid tillsammans med framtida
effekter av t ex genomförda trimningsåtgärder samt långsiktiga Mobility Management- satsningar mm
skulle avsevärt förbättra situationen både i Växjö stad och på det omgivande statliga vägnätet. En
förutsättning för att åtgärdsvalsstudiens åtgärder ska ge full effekt är att övergripande intentioner och
mål om transportsnål planering i olika kommunala planeringsdokument (Transportplan, Trafikplan,
ÖP, Miljöprogram mfl) blir dimensionerande i stadens fortsatta exploatering. Detta förutsätter att de
används som en ledstjärna i den dagliga verksamheten ute i berörda förvaltningar.
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har ledningen för Trafikverket och Växjö kommun utifrån
delresultat och tidigare diskussioner enats om följande sammanfattande ståndpunkter som utgör en
grund för gemensamma diskussioner om transportsystemets utveckling i och kring Växjö.
•

Bilens andel av stadens trafikarbete skall inom 15 år minska från dagens ca 65 % till 50 %. Detta
mål som gäller för hela kommunen är antaget av kommunfullmäktige sedan tidigare och vi
har valt att behålla det även om åtgärder som föreslås i denna utredning i första hand
fokuserar på tätorten. Vår bedömning är att om vi klarar målet för kommunen kommer
andelen biltrafik i tätorten att närma sig de nivåer som övriga kommuner i tabell 2 uppvisar.

•

På riksvägarna genom staden prioriteras framkomligheten för fjärrtrafiken.

•

Riksvägarna genom staden utgör också huvudstråk för transporter såväl till/från staden som
transporter inom staden.

•

På kommunala huvudvägar som leder till utpekade regionala målpunkter prioriteras
kollektivtrafiken och till lasarettet ges ambulanstransporter särskilt hög prioritet.

•

Vid stadens fortsatta expansion eftersträvas en bebyggelseutveckling som gynnar transporter
med gång- cykel- och kollektivtrafik framför biltransporter.
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Prövade åtgärder
Ett stort antal åtgärder har lyfts fram vid workshopstillfällena. Samtliga redovisas i bilagor där varje
åtgärd har bedömts med Ja (Bilaga 2a) eller Nej (Bilaga 2b) för att rekommenderas för vidare
hantering. I de fall bedömningen blir Nej har motiv för detta angetts.
Åtgärder som bedömts positivt vid prövningen har sedan sorterats in i fyra olika delområden med några
huvudåtgärder inom varje delområde. För den fullständiga åtgärdslistan hänvisas till bilaga 2a medan
huvudrapporten fokuserar på rekommenderade delområden och huvudåtgärder. Bilagan kan ses som
en bruttolista för kommande detaljplanering inom respektive huvudåtgärd.
Förklaringar av delområden
Nedan förklaras delområdenas innehåll. Huvudåtgärder inom respektive delområde beskrivs lite
djupare för att tydliggöra innehållet och inriktningen. Kostnaderna i de olika delområdena redovisas i
ett relativt stort spann eftersom ingen detaljprojektering har gjorts för varje enskild åtgärd.
Kostnaderna baseras på erfarenheter av liknande åtgärder. Det finns ett mer detaljerat underlag som
beskriver hur kostnaderna har uppskattats eller bedömts. Syftet med att ange kostnaderna på denna
nivå är framförallt för få en bild av hur kostnaderna fördelar sig mellan de olika delområdena.

Delområde Hållbar fordonstrafik
•

En långsiktig och bred Mobility Managementsatsning för hållbar fordonstrafik

Att kontinuerligt arbeta med att påverka efterfrågan på transporter för att stödja en utveckling av
miljöanpassade och säkra färdmedelsval är ett nödvändigt komplement till fysiska åtgärder.
Erfarenhetsmässigt hanteras dessa åtgärder (steg 1 i fyrstegsprincipen) oftast mest kostnadseffektivt om
de genomförs samordnat och med kontinuitet och över lång tid. Rekommenderad åtgärd syftar till att
säkerställa ett arbete under minst 6 år både vad gäller erforderliga personresurser för att koordinera
arbetet och för att genomföra konkreta åtgärder inom information och kommunikation, organisation av
tjänster och koordination av olika partners verksamheter. Nivån vi har valt är en uppskattad kostnad för
motsvarande arbete som görs i kommuner som uppfattas som föregångskommuner. Flera åtgärder som
bör ingå i denna paraplyåtgärd beskrivs i respektive delområde och har därmed brutits ur eftersom de
bedöms kunna påbörjas i närtid. En del av de åtgärder som vi i åtgärdsvalsstudien valt att inte gå vidare
med, då de enskilt bedömts ha liten effekt på uppsatta mål, kan mycket väl bli aktuella inom ramen för
ett systematiserat MM-arbete då de sker i ett större sammanhang och kan ge synergier tillsammans
med andra åtgärder.
•

Genomföra handlingsplan till antagen parkeringsstrategi

Parkering är ett av de verktyg som har snabb och hög potential att styra mot en mer hållbar
fordonstrafik i Växjö. Basen i detta är en väl förankrad parkeringsstrategi som håller över åren. Den av
SWECO framtagna strategin Växjö parkering 2015-2019 innehåller fem strategiska inriktningar och en
övergripande handlingsplan vars genomförande är en viktig del i arbetet med hållbar fordonstrafik.
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Vissa åtgärder (se bilaga 2a) som framkommit i denna åtgärdsvalsstudie är inte tydligt uttryckta i
strategin men bör ändå kunna hanteras i genomförandet.

Delområde Utvecklad cykeltrafik
De åtgärder som tydligt tas upp i kommunens Trafikplan eller i den kommande cykelparkeringsplanen
tas inte upp i denna studie. Ett genomförande av Trafikplanen och cykelparkeringsplanen är en
förutsättning för uppfyllande av målen i denna studie.
Trots Växjös läge mellan sjöar är de geografiska avstånden till viktiga målpunkter i stor utsträckning
”cykelvänliga”. Det bör vara möjligt att kraftigt öka cykelandelen av det totala trafikarbetet. Det
förutsätter väl fungerande cykelstråk och gångvägar som har en hög kvalitet och en hög prioritering för
cykel med få stopp och onödiga hinder. Avståndet från väster till öster är 7-8 km samt norr till söder 8-9
km, detta borde innebära möjligheter för ökat cyklande. En normal pendlingshastighet på cykel ligger
idag på ca 20 km/h i prioriterade cykelstråk i andra större tätorter vilket i teorin innebär att kan ta sig
genom hela Växjö på cykel på drygt 30 min och väldigt många har en pendlingstid max 15 min in till
centrum. En relativt ny utmaning ur ett planeringsperspektiv är elcykeln, den erbjuder helt nya
möjligheter till arbetspendling med cykel och vi kan redan se att den övre gränsen för hur långt man
kan cykla till arbete flyttas samtidigt som medelhastigheten i cykelsystemet höjs. Viktigt i detta arbete är
att ta med sig möjligheten att få en bra medelhastighet (få stopp och hinder), genhet (undvika
omvägar), prioritering (gentemot övrig trafik) samt att undvika konflikter med gångtrafik (separera
gång- och cykeltrafik). För att uppnå ökad cykeltrafik bör följande huvudåtgärder prioriteras:
•

Införa nya typen av cykelöverfart på flera högfrekventa cykelpassager

Sedan 1 september 2014 finns möjligheten att anlägga cykelöverfarter som medför en prioritering av
cykeltrafikens (inkl. moped klass II) framkomlighet jämfört med traditionella cykelpassager.
Cykelöverfarter ska ha vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar
att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Fordonsförare har väjningsplikt mot
cyklister och förare av moped klass II som är ute, eller på väg ut på cykelöverfarten. Åtgärden syftar till
att kraftigt öka ambitionsnivån för cyklisternas framkomlighet genom en storskalig satsning på
produktion av cykelöverfarter. I åtgärden ingår analys av lämpliga placeringar och kostnaden är
beräknad på ett 70 tal passager. Det är av stor vikt att arbetet med nya cykelöverfarter kompletteras
med ett aktivt kommunikationsarbete för att tydliggöra vilka regler som gäller för både cyklisten och för
andra trafikanter.
•

Ta fram och säkra genomförandet av en drift- och underhållsplan med fokus på att öka
andelen cykling

En viktig del i arbetet med att öka cykelandelen och att minska olyckorna är att skapa och
säkerhetsställa standarden på huvudcykelvägnätet. En stor del av detta handlar om beläggning, som är
beroende av den dagliga driften och skötseln. Vanliga problem är nivåskillnader, brunnslock, skador,
sprickor och vattensamlingar. Ibland beror problemen på en dålig underbyggnad. Vinterväghållningen
är en andra viktig åtgärd som påverkar av standarden. På sträckor där huvudcykelvägnätet går genom
vegetation är det vidare viktigt med arbetet att hålla efter sly och vårda växtligheten. Åtgärden syftar till
att klargöra och säkerställa ambitionsnivån för drift och underhåll på stomcykelnät och underordnat nät
för såväl vinter som sommar. Med ambitionen att kraftigt öka antalet cyklister är frågan av stor
betydelse både för ökad attraktivitet och ökad säkerhet.
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•

Säkerställa utbyggnad av cykelvägnätet och cykelvägvisning i Växjö stad snabbare än
cykelvägplanen

Åtgärden syftar till att säkerställa genomförandet av de ambitioner som finns kring utbyggnad av
cykelvägnätet inklusive cykelparkeringar med tillhörande kvalitetshöjning av vägvisning. För att nå
uppsatta mål kring färdmedelsförändring 2030 behöver objekten i befintlig cykelvägsplan genomföras
snarast.
En annan mycket viktig del i ett aktivt cykel-/gångarbete är att stödja ökad cykling och gång med ett
aktivt Mobility Management-arbete samt kontinuerlig uppföljning av trafikarbetet på cykel/gång, se
delområde Hållbar fordonstrafik ovan.

Delområde Utvecklad kollektivtrafik
•

Generellt arbeta för en kvalitetshöjning inom kollektivtrafiken

Att satsa på kollektivtrafiken för att markant öka resandet och attraktiviteten för kollektivtrafik ställer
krav på stora satsningar inom flera områden, både kopplat till infrastruktur och fordon. Ett antal viktiga
faktorer har identifierats i Region Skånes Superbusskoncept, dessa insatsområden är lämpliga att ha
med sig i diskussionerna om en kraftigt utökad satsning för kollektivtrafik i Växjö:
-Snabbhet och effektivitet
-Bekvämlighet och trygghet
-Långsiktighet och stabilitet
-Integrerat System
-Image
Dessa fem insatsområden ställer krav på stora satsningar som beskriv i de åtgärdsförslag som föreslås
och visar även på vikten av att arbeta systematiskt i alla fem områden. Även här är det avgörande att
vara långsiktig och systematisk i sitt arbete och ha ett tydligt fokus inom alla ovan nämnda fem
insatsområde.
En annan mycket viktig del i ett aktivt kollektivtrafikarbete är att understödja med ett aktivt Mobility
Management-arbete samt kontinuerlig uppföljning av resandet, se delområde Hållbar fordonstrafik
ovan.

Delområde Större fysiska vägåtgärder
De större fysiska åtgärder som nämns i denna åtgärdsvalsstudie är åtgärder på det statliga vägnätet som
har diskuterats under en längre tid och som har en direkt bäring till den problembild som har
definierats. Växjö kommuns ambition att kraftigt växa innebär behov av ny infrastruktur. Beroende på
var utbyggnaden sker ger det väldigt olika behov av infrastruktur och framtida aktiva val i planeringen
kan kraftigt påverka den totala effektiviteten i transportsystemet i och kring Växjö.
Studien har enats kring några ställningstaganden kring vissa av de fysiska vägåtgärder som nämns.
Norrleden behöver sannolikt byggas ut till 2+2 på relativt kort sikt om inte en viss
framkomlighetsförändring kan accepteras. På längre sikt behövs sannolikt denna utbyggnad utifrån de
utbyggnadstrategier Växjö har men funktionen på vägen blir då alltmer en integrerad del av stadens
trafik. Södra länken har en relativt liten funktion i det övergripande statliga vägnätet men kan vara en
viktig del i ett stadsbyggnadsperspektiv. De val man gör påverkar däremot övriga åtgärder som föreslås.
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För åtgärder som svarar mot de mål som ställts upp i ÅVS:en har ett förslag till prioritering gjorts.
Denna grundas på en sammanlagd värdering av nationell, regional och lokal nytta. Någon
nyttofördelning per objekt har dock inte gjorts i detta skede utan kommer att genomföras i den
fortsatta processen.

Samlad effektbedömning
Effektbedömningen har gjorts per delområde och inte per åtgärd
Samhällsekonomi

Nyttofördelning

Nytto-kostnadsbedömning.
Beskrivning av största
nyttorna/effekterna (+/-)
samt bedömning av hur de
förhåller sig till kostnaden.

Hur fördelar sig nyttorna på
olika grupper i samhället? Ta
upp de fördelningar där stora
skillnader kan uppstå

+Minskade olyckor
(pga förändrad
färdmedelsfördelning)
+Positiva hälsoeffekter
(pga förändrad
färdmedelsfördelning)
+Klimat (pga
förändrad
färdmedelsfördelning)
-Ökad reskostnad för
bilister
+Minskade olyckor
+Positiva hälsoeffekter
(överflyttning från bil)
+Minskad restid för
cyklister
- ökad restid för
bilister

+ Gående och cyklister

+Minskade olyckor
+Positiva hälsoeffekter
(överflyttning från bil)
+Minskad restid för
koll resenärer

+ Tillgänglighet
biltrafik
+ Minskad restid för
bilister

+Kollektivtrafikresenärer
+/- Bilister

+ Cyklister
- Bilister

+Kollektivtrafikresenärer
+/- Bilister

Transportpolitisk
målanalys
Ta upp de mest betydande
bidragen (+/-) till
uppfyllande av de
transportpolitiska målen
(huvudmål, funktionsmål,
hänsynsmålen).

+/- Tillgänglighet
biltrafik
+ Trafiksäkerhet +
Klimat, emissioner,
buller

+ Trafiksäkerhet +
Klimat, emissioner,
buller
+
Tillgänglighet
cykeltrafik Tillgänglighet
biltrafik
+ Trafiksäkerhet +
Klimat, emissioner,
buller
+ Tillgänglighet
kollektivtrafik
+/- Tillgänglighet
biltrafik

+Bilister
-Klimat, emissioner,
buller

Gå vidare
Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja med
prioritering
enligt
uppsatta
mål i ÅVS
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Rekommenderade åtgärder
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att följande åtgärder ligger till grund för en överenskommelse där
Trafikverket och Växjö kommun kommer överens om ansvar, finansiering och kostnadsfördelning där
samfinansiering föreslås. I de fall samfinansiering blir aktuell skall kostnadsansvaret fördelas efter
nytta. Denna nyttofördelning kommer att ske i samband med att åtgärden/objektet prioriteras från
denna ÅVS-lista för genomförande. Vid denna prioritering förs objektet upp på den åtgärdslista som
kommunen och Trafikverket har i sin löpande dialog. En förutsättning för en positiv utveckling är att
kommunens samhällsplanering generellt inriktas på att minska bilberoendet genom att koordinera
infrastruktur, bebyggelselokalisering och kollektivtrafik. Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att särskilt
fokus läggs på att i alla exploateringsdiskussioner säkerställa att intentionerna och målen i Trafikplan,
Översiktsplan och Miljöprogram säkerställs.
Delområde

Huvudåtgärder
Uppskattad
kostnad/delområde *
60-95 mkr

1.Hållbar
fordonstrafik

- En långsiktig och bred Mobility Managementsatsning för
hållbar fordonstrafik
- Genomföra handlingsplan till antagen parkeringsstrategi

Ingår enbart till viss del i
kostnads-uppskattningen då
kostnad kan variera kraftigt
beroende på åtgärd. Större
fysiska investeringar ingår inte
( ex. P-hus)

2.Utvecklad
cykeltrafik

-

Införa nya typen av cykelöverfart på flera

högfrekventa cykelpassager
-

Ta fram och säkra genomförandet av en drift-

och underhållsplan med fokus på att öka andelen cykling
Säkerställa utbyggnad av cykelvägnätet och
cykelvägvisning i
Växjö stad snabbare än cykelvägplanen
135-245 mkr
3.Utvecklad
kollektivtrafik

- Generellt arbeta för en kvalitetshöjning inom kollektivtrafiken
med fokus påSnabbhet och effektivitet
Bekvämlighet och trygghet
Långsiktighet och stabilitet
Integrerat System
Image

4.Större fysiska
vägåtgärder

290-490 mkr

Se bilaga 2a, Delområde 4

* För en mer detaljerad bild av kostnader se Bilaga 2a

400-580 mkr
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Uppföljning
De rekommenderade åtgärderna i delområde 1-3 syftar alla till att förändra färdmedelsfördelningen.
Det finns brister i kunskapen om effektsamband av denna typ av åtgärder men erfarenheter av
samordnade program av exempelvis cykelstrategier visar på potentialer på reduktion av biltrafik i
storleksordningen 5-20 %. Även för parkeringsåtgärder och marknadsföringsåtgärder i kollektivtrafiken
finns exempel på stor potential även om sambanden är statistiskt osäkra (Energianvändningseffekter
steg 1- och 2-åtgärder, www.trafikverket.se ). Gemensamt för framgångsrika satsningar på förändrad
färdmedelsfördelning är att åtgärder samlas i program och att mjuka och fysiska åtgärder samordnas. Vi
rekommenderar att åtgärdsvalsstudiens målsättning om förändrad färdmedelsförändring följs upp på
aggregerad nivå genom resvaneundersökningar. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera vikten
av att kommande undersökningar genomförs så att resultaten blir jämförbara med tidigare
undersökningar.
Enskilda åtgärder bör följas upp utifrån de specifika mål som sätts i samband med detaljplaneringen av
respektive delprojekt. Hur detta görs kan se olika ut från fall till fall och måste beslutas i ett senare
skede.

Arbetsprocessen
Projektgruppen har genomfört det löpande arbetet under processen. Det har totalt genomförts tre
workshops med ett brett deltagande med representanter från Växjös näringsliv, handel, offentliga
organisationer, intresseorganisationer för cykel m fl. Alla inbjudna har löpande fått dokumentation.
Bilaga 1 visar på deltagande. Arbetet har förankrats genom löpande avstämningar på ledningsnivå
inom ramen för ordinarie möten mellan Regionledningen på Trafikverket och Växjö kommuns
ledning. Dessa möten har fungerat som projektets styrgrupp.
Huvudansvarig för åtgärdsvalsstudien har varit Trafikverket som också har varit ansvarig för
projektledningen men arbetet har skett i mycket nära samverkan med Växjö kommun. Projektets
arbetsgrupp har varit ansvarig för det löpande arbetet under projekttiden och har tagit fram förslaget
till slutdokumentation. Till stöd i arbetet har man haft SWECO som processtöd och Tyréns som stöd
när det gäller olika analyser kopplade mot kapacitet och belastning i trafiknätet
Parallellt med denna åtgärdsvalsstudie har Växjö kommun genomfört ett arbete med att ta fram en
Trafikplan för Växjö. Trafikplanen har ett smalare fokus men de mål och åtgärder som föreslås där är
viktiga att de genomförs för att få full effekt på de åtgärder som föreslås i denna studie. Eftersom
SWECO även har varit konsult för Trafikplanen har det säkrat en god kunskapsöverföring mellan
åtgärdsvalsstudien och trafikplanen.
Primära intressenter för denna åtgärdsvalsstudie är Trafikverket och Växjö kommun. Region
Kronoberg, där även Länstrafiken och Landstingets verksamhet är organiserad är en viktig part i ett
framtida åtgärdsarbete och har deltagit på genomförda WS.
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Avslut av studie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Växjö 2017-06-12, Trafikverket
Lennart Andersson, Regionchef, Region Syd

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Växjö 2017-06-12, Växjö kommun
Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga 1: Deltagare i workshops

Peter Uneklint, Trafikverket
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Henrik Wibroe, Växjö kommun
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Fredrik Hidebring, ambulansen Växjö
Conny Peterson, räddningstjänsten
Patrik Tidåsen, länstrafiken
Anders Johansson, företagarna
Anthony Danielsson, länstrafiken
Ann Mårtensson, regionförbundet
Per Hansson, regionförbundet
Conny Axelsson, landstinget
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Bilaga 2a: Prövade åtgärder

Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts

1

Delområde Hållbar fordonstrafik

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse enligt
målen i Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad
för åtgärd (tkr)

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar

Låg/hög +- 25%

1.1

En långsiktig och bred Mobility
Managementsatsning (MM) för hållbar
fordonstrafik

1.2

Konkretisera och genomföra antagen
2-3
handlingsplan i parkeringsstrategin

Hög (vid
genomförande)

Åtgärdskostnad
8 000- 13 000

Ja

1.3

Öka andelen korttidsplatser för parkering i
centrala lägen i staden

Medel

450-750

Ja

1

1-2

Hög

5 500- 9 000

Ja

Innehållet i åtgärden beskrivs i kapitel
”Förklaring av delområden” ovan.
Kostnaden avser en årlig kostnad.
Tidigare erfarenheter samt utveckla ett
strategiskt arbete inom området.
Utvärderingar har visat att denna
åtgärd måste vara av löpande karaktär
under ett antal år för att få avsedd
effekt
Handlingsplanen bör ha ett tydligare
genomförandeperspektiv och bör vara
finansierad
Skall exempelvis hantera: -P-norm
som styr mot hållbara
transportslag.
-Parkeringsledningssystem
-Hög kvalitet på stråken från Zon 2
parkeringar till centrum
(1-3 timmar) ger mkt för handeln,
underlättar och gör det smidigare för
besökare Ökad omsättning centrala
lägen. Ingen subvention för
heldagsparkering
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1.4

1.5

1.6

P-avgift på alla p-platser i hela i tätorten

Minimera antalet subventionerade- eller
gratisparkeringar i staden

Trimningsåtgärder, utformning och signaler
i korsningar inom Växjö

3

1

2

Hög

Medel

Medel

750-1250

150-300

3 500- 6 500

Ja

Ja

Ja

1.7

Öka framkomligheten på av- och påfarter
på Norrleden

3-4

Hög

35 000- 55 000

Ja

1.8

Inför mer djupgående trafikutredning i alla
planprogram. Utgå från mål inte prognoser.

-

Hög

3 500 – 9 300

Ja

1.9

Mer flexibla arbetstider för
organisationerna som är med i ÅVS och
skolornas starttid.

1

Medel

400-600

Ja

Använda exploateringsavtal,
detaljplaner och bygglov som styrmedel

Projektsamarbete med bl a
Skatteverket för att kontrollera
förmånsbeskattning.

Exempel på åtgärder kan vara ändrad
körfältsindelning, fri högersväng,
omprogrammering och samordning av
trafiksignaler. Kostnaden inkluderar
tio ändrade korsningar.
Kostnadsuppskattningen
inkluderar
sex ombyggda på- eller avfarter.

Merkostnad för handläggning av
planer och konsultkostnad för
trafikutredningar.
Skoltider ändras i samband med ny
upphandling av skolskjuts. Inga
kostnader för övriga organisationer.
Kostnaden avser administrativa
kostnader för skolor.
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Steg enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad
för åtgärd (tkr)

Gå
vidare
Ja/Nej

Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts

2

Delområde Utvecklad cykeltrafik

2.1

Införa nya typen av cykelöverfart på flera
högfrekventa cykelpassager

3

Hög

2.2

Bygga cykelparkeringar av hög kvalitet vid
busshållplatser/station/ andra strategiska
målpunkter

2

Medel

2-3

Hög (vid
genomförande)

50-100

Ja

Låg

200-300

Ja

57 000-114 000

Ja

2.3

Ta fram och säkra genomförandet av en driftoch underhållsplan med fokus på att öka
andelen cykling

7 000- 10 000

2 000-4 000

Ja

Ja

2.4

Skapa rutiner för att hantera inkomna brister i
cykelvägnätet.

-

2.5

Kompletterande cykelinfrastruktur
befintligt statligt vägnät

2-3

2.6

Genomföra utbyggnad av cykelvägnätet i Växjö
stad snabbare än cykelvägplanen.

2-3

Hög

64 000-103 000

Ja

2.7

Genomföra utbyggnad av cykelvägvisning i
Växjö stad snabbare än cykelvägplanen

2

Hög

3 000-4 000

Ja

utmed

Kommentar

Kostnadsuppskattning baseras på
erfarenheter från Gävle och baseras på ett
70-tal åtgärder
För att underlätta "hela resan
perspektivet". Grov
kostnadsuppskattning är ett 20-tal
målpunkter á 100 tkr-200 tkr
Aspekt i denna är två nivåer på
cykelvägar. Stomcykelnät och
underordnat nät. Samt vinter respektive
sommar.
Utveckla verktyg för uppföljning, samt
administration

Kostnaden baseras på ett behov av ca 25
km nytt cykelvägnät. Sträckningen skall
ske utifrån genhet och effektivitet.
Utbyggnad av alla återstående cykelvägar
angivna i Cykelvägplanen, 27 km. God
standard inkl. belysning.
Ca 90 km ny- eller omskyltad cykelväg
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Avser en årlig kostnad minst 3 år.

2.8

Löpande arbeta för ökat gående och cyklande
till arbetsplatser/skolor

2 600-3 500
1

Medel

Ja

Lämpliga målgrupper:
-Sjukhuspersonal.
-Större privata arbetsplatser
-Universitetsanställda
-Kommunanställda
- Införande av ny teknik ( tex elcykel)

2.9

Tydliggöra prioriteringsordning av färdmedel
vid aktörernas verksamheter där cykel och
buss kommer närmast entréer.
Kantstödsparkering kan användas för
cykelparkering på vissa platser.

Kan göras direkt på flera platser har stort
symbolvärde

1-2

Låg

1 400 – 4 800

Ja

Bygga om de närmsta
bilparkeringsplatserna till högklassig
cykelparkering för organisationer
inblandade i ÅVS:en. Flytt av 1-2
busshållplatser. Kostnaden innefattar
60 ombyggda bilplatser. Rad 33

30 (39)

Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts

3

Delområde Utvecklad kollektivtrafik

3.1

3.2

3.3

Generellt arbeta för en kvalitetshöjning inom
kollektivtrafiken

Enklare ta med cykel på buss och tåg

Bygga dedikerade busskörfält (kan även gynna
utryckningsfordon)

3.4

Gratis busskort till testresenärer under en
provmånad (provåkarperiod)

3.5

Gratis busskort till de som flyttar inom
kommunen eller till.

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

1-3

Hög

1-2

Medel

3-4

1

Medel

Medel

Uppskattad kostnad
för åtgärd (tkr)

140 000- 240 000

3 000- 5 5000

130 000-220 000

6 500- 11 000

Gå
vidare
Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

9 200- 15 200
1

Medel

Ja

Kommentar

Exempelvis:
-Realtidsinfo på viktiga punkter(t ex
Universitet, Samarkand, Arenastaden,
Centrum, sjukhus).
-Förhöjd standard på busshållplatser Realtids ruttinfo på alla bussar. -Utveckla
nya industrilinjer från stationen till
verksamheter
Ombyggnation av vissa tågvagnar och
bussar
Avser ombyggnation: Norremark
(Evedalsvägen?), Fagrabäcksvägen,
Sandsbrovägen, Storgatan,
Liedbergsgatan
Busskörfält 3,5 m brett
Lämpliga målgrupper:
-Regionanställda (sjukvårdspersonal)
-Kommunanställda
-Större privata arbetsgivare
Beräknat under en treårsperiod
(6500/år)
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3.6

Anpassa busstider efter skiftbyten på
sjukhuset och andra större arbetsplatser.

1

Medel

0

Ja

Busstider ändras i samband med ny
tidtabell. Ingen kostnad eftersom det
ingår i Länstrafikens ordinarie
arbetsuppgifter.

32 (39)

Nr.

Åtgärd som studerats och
bedömts

4

Delområde Större fysiska
vägåtgärder

4.1

Södra länken/etappindelning

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad för
åtgärd (tkr)

Gå vidare
Ja/Nej

Prio
(ÅVS
mål)

200 000- 250 000

-

-

4.1a

Utveckla anslutningen mellan
Riksväg 27-Teleborgsvägen

4

Hög

35 000-58 000

Ja

2

4.1b

Bygga ut Södra länken för
genomfartstrafik

4

Medel

200 000- 250 000

Ja

5

4.2

Bygga ut Norrleden till
4fältsväg.

4

Hög

135 000- 220 000

Ja

1

Kommentar

Åtgärden bidrar till målen om attraktiv kollektivtrafik, ökad
andel cykel, bibehållen framkomlighet på de regionala
huvudgatorna och god tillgänglighet till stadens service och
de regionala målpunkterna
Statlig nytta: Viss ökad tillgänglighet till regionalt viktigt
mål.
Kommunal nytta: Länk till exploateringsområde.
Avlastning av trafik på Teleborgsvägen och vidare mot
centrum
Åtgärden bidrar till målen om bibehållen effektiv
framkomlighetför motorfordon runt Växjö och på Växjös
regionala huvudgator och ett tillförlitligt transportsystem.
Åtgärden föremål för fortsatt utredning och dialog
Trafikverket och kommunen emellan
Statlig nytta: Viss ökad tillgänglighet till regionalt viktigt
mål och begränsad avlastning av trafik på Norrleden.
Kommunal nytta: Nödvändig länk för utveckling av
exploateringsområde. Avlastning av trafik på
huvudgatunätet mot centrum i samband med
exploatering.
Åtgärden svarar mot Trafikverkets och kommunens
gemensamma ståndpunkt om att riksvägarna också utgör
huvudstråk för transporter inom staden. Svarar även mot
målen om bibehållen effektiv framkomlighet för
motorfordon runt Växjö samt ett tillförlitligt
transportsystem.
Statlig nytta: Upprätthåller funktionen på en nationellt
viktig väg förbi en växande stad.
Kommunal nytta: Vägen tjänar som kommunal huvudväg
som förbinder stadens delar.
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4.3

Bygga ut trafikplats
Helgevärma med en påfart från
söder mot öster

4.4

Bygga ut rv 23 sträckan Södra
Länken till Räppe

4.5

Bygga ut rv 27 sträckan Södra
Länken till Fagrabäck

4

3-4

3-4

Ja

1

Hög

Inga
kostnadsuppskattnin
gar har tagits fram i
detta skede

Ja

3

Medel

Inga
kostnadsuppskattnin
gar har tagits fram i
detta skede

Ja

4

Hög

30 000-50 000

Åtgärden svarar mot Trafikverkets och kommunens
gemensamma ståndpunkt om att riksvägarna också utgör
huvudstråk för transporter inom staden. Svarar även mot
målen om bibehållen effektiv framkomlighet för
motorfordon runt Växjö samt ett tillförlitligt
transportsystem. Åtgärden ingår vid genomförande som en
del i objektet Norrleden ovan
Statlig nytta: Begränsad
Kommunal nytta: Ökad tillgänglighet till i första
hand handelsområde och Arenastad.
Åtgärden svarar mot Trafikverkets och kommunens
gemensamma ståndpunkt om att riksvägarna också utgör
huvudstråk för transporter inom staden. Svarar även mot
målen om bibehållen effektiv framkomlighet för
motorfordon runt Växjö samt ett tillförlitligt
transportsystem.
Statlig nytta: Förbättrar och säkerställer trafiksäker
framkomlighet på en viktig huvudväg som förbinder det
inre Småland med Skåne
Kommunal nytta: Vägen ges funktion som kommunal
huvudväg som förbinder stadens delar när Södra länken
byggts ut
Åtgärden svarar mot Trafikverkets och kommunens
gemensamma ståndpunkt om att riksvägarna också utgör
huvudstråk för transporter inom staden. Svarar även mot
målen om bibehållen effektiv framkomlighet för
motorfordon runt Växjö samt ett tillförlitligt
transportsystem.
Statlig nytta: Förbättrar och säkerställer trafiksäker
framkomlighet på en viktig huvudväg från Blekinge,
genom Småland och vidare mot Göteborg.
Kommunal nytta: Vägen ges funktion som kommunal
huvudväg som förbinder stadens delar när Södra länken
byggts ut.
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Bilaga 2b: Prövade åtgärder-bortsorterade

Dessa åtgärder har bedömts inte ha tillräcklig nytta mot målen och/eller inte falla inom den geografiska avgränsningen för studien

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad för
åtgärd
(inkl. planering), intervall.
Anges när tillämpligt.

13 000-20 000 tkr

Gå
vidare
Ja/Nej

Åtgärden svarar inte mot Trafikverkets och
kommunens gemensamma ståndpunkt om
att riksvägarna också utgör huvudstråk för
transporter inom staden
Åtgärden svarar inte mot Trafikverkets och
kommunens gemensamma ståndpunkt om
att riksvägarna också utgör huvudstråk för
transporter inom staden.

Avveckla trafikplats Hovshaga

3

Låg

Förbättra framkomlighet på Mörners väg
samt kopplingen till Fagrabäcksvägen.

2-3

Låg

1-2

Låg

Nej

Låg effekt, kan ev genomföras inom
ramen för ökad kvalitet inom
kollektivtrafik

2-3

Låg

Nej

Hanteras i parkeringsstrategin

-

Låg

Nej

Ingen åtgärd, gör redan idag

2

Låg

Nej

Marginell effekt

2-3

Låg

Nej

Mycket komplicerat, tveksam nytta

1-2

Låg

Nej

Kan ev. vara en del i ett systematiskt
MM-arbete

Serviceutbildning till chaufförer charmigare och trevligare. Visa hänsyn till
cyklister, köra nära kantstöd med bussen
Parkeringsledningssystem (ex Digitalt
system för att veta var p-platser är lediga)
Kollektivtrafik läggs där befolkningen är
som tätast
Bygga in grönt ljusfunktion i
utryckningsfordon (finns systemet som
bussarna nyttjar idag?)
Bredda vägren så att utryckningsfordon kan
köra förbi vid köer där det ej byggs
kollektivtrafikfält
Kampanjer/skyltning för bättre beteende
(bilåkning och vävning). Öka kapacitet
genom att vara tydlig

15 000-25 000 tkr

Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv till
bortsortering om Nej

Nej
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Zonindelning i stadskärnan genom
reglering, så att biltrafik får köra runt men
2
gång, cykel och kollektivtrafik kan ta
närmsta vägen
Information att gå till vänster och cykla till
höger på skylt och via hemsida och 1
cykelkarta etc.
Betalningsmöjlighet på vissa hållplatser

Cykelpooler/hyrsystem

2

2-3

Låg

Nej

Marginell effekt på målen

Låg

Nej

Marginell effekt, kan ev ingå i ett
systematiskt MM-arbete

Låg

Nej

Tveksam nytta i förhållande till
kostnad

Nej

Växjö är på sannolikt för liten stad för
nyttan i förhållande till kostnaden. Kan
övervägas när Växjö har blivit en stark
cykelstad.

Låg

Bilaga 3: Belastningskartor

Grundscenario1: +20 000 inv enligt utbyggd översiktsplan

Grundscenario 2: +40 000 inv enligt utbyggd översiktsplan
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Exempel på teoretiska restider utifrån de olika de olika grundscenarierna

Trafikverket, Region Syd Besöksadress: Björkhemsvägen 13, 291 54 Kristianstad Telefon:
0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

