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1. Inledning
1.1.

Bakgrund och syfte

I Växjö pågår arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Växjö stad,
vilken förankras under samråd i februari – mars 2011. Fördjupningen ser också på
stadens roll i regionen. Som ett led i detta arbete har 4 olika målbilder tagits fram
och dess trafikkonsekvenser har belysts på en övergripande nivå sommaren 2010.
Nu tar Växjö kommun fram ett planförslag som ska innehålla ett förslag på
långsiktiga kollektivtrafikstråk i staden. Planförslaget ska förankras under
samrådet i januari och februari 2011. Även Länstrafiken Kronoberg är i sitt arbete
med framtidens kollektivtrafik (ca 15 års sikt) i behov av underlag om långsiktiga
trafikeringsprinciper för Växjö stad.
Syftet med uppdraget är att ta fram, konsekvensbeskriva och föreslå ett
långsiktigt, attraktivt och kapacitetsstarkt linjenät som kan bakas in i
översiktsplanen till samrådet. Detta arbete ska leda till en stadsstruktur där
bebyggelse och trafik stödjer varandra och bidrar till att skapa en attraktiv och
hållbar stad och uppfyllelse av målen i transportstrategin. Uppdraget omfattar att
ta fram och utvärdera linjenätsstrategier med avseende på resandevolymer,
produktionsmått, investeringsbehov, lönsamhetskalkyler och nyttan för resenären
(t ex. restidskvoter för de olika områdena).
Linjenätsutredningen ska resultera i:
•
•
•
•
•
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Förslag på långsiktigt linjenät för stadstrafiken + trafikeringsprinciper
Förslag på bytespunkter
Förslag på funktion och lägen för infartsparkeringar
Förslag till etappindelning av bebyggelsen
Lista över infrastrukturåtgärder som krävs för att genomföra nätet +
etappindelning
Konsekvenser och motivering av förslagen

1.2.

Stegvist genomförande

Sambandet mellan bebyggelse och en strukturbildande kollektivtrafik är en viktig,
bidragande framgångsfaktor i strävan mot ett långsiktigt hållbart trafiksystem. I
den långsiktiga planeringen av framtida bostads- och verksamhetsområden finns
en stor mängd olika parametrar att ta hänsyn till utifrån ekonomisk, social och
ekologisk synvinkel och där transporterna är en av dessa delar. Centralt är att
skapa en långsiktig målbild för utbyggnad av kollektivtrafik och bebyggelse samt
att ha denna ram eller målbild i planeringen även då man på kort sikt gör
förändringar i infrastruktur och trafikering. Detta förhållningssätt bidrar till att
1
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man även med åtgärder på kortare sikt inte i förlängningen riskerar bygga bort
hållbara strukturer i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad.
Här är det av stor vikt att ta fram förslag på långsiktiga kollektivtrafikstråk i
staden som en del av ett långsiktigt, attraktivt och kapacitetsstarkt linjenät som
kan bakas in i översiktsplanen. Betoningen ligger på linjenät för stadstrafiken men
även den regionala kollektivtrafiken berörs, speciellt beträffande bytespunkter och
samverkan med andra trafikslag. I korthet kan arbetsmomenten beskrivas såsom
följer:
a)
b)
c)
d)

Sammanställning av utgångspunkter
Analys av strategier för linjenätsstruktur
Förslag linjenät och infrastrukturåtgärder
Samverkan och presentation (kontinuerlig process)

2. Sammanställning av utgångspunkter
2.1.

Målbeskrivning

Nedan beskrivs de mål från transportstrategin som av Växjö kommun ses som
relevanta i detta arbete:
Trafikstrategin
•
Antalet resor med kollektiv stadstrafik per stadsinvånare ska öka med 15
procent från 2002 till 2010 och med 40 procent till 2025. Omräknat från
2009-2015 innebär detta en ökning på 50 %. Motsvarande siffra för 20092025 är 74 %. Motsvarande siffror för landsbygdstrafiken är 27 % respektive
36 %.
•
Restidskvoten ska vara under 2,0 kollektivtrafik/bil i kommunen för alla nya
bostadsområden 2010 och för alla bostadsområden 2025.
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Miljöprogram
•
Kollektivtrafikresandet i stadstrafiken ska öka med minst 20 procent per
stadsinvånare och i landsbygdstrafiken med minst 12 procent per länsinvånare
till 2015 från 2004.
Framtidens kollektivtrafik
•
50 procents ökat resande till år 2020
•
Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydliga och prioriterade stråk.
Restidskvoten i dessa stråk ska vara max 1,5 för buss och 0,8 för tåg.
•
Tillkommande bebyggelse ska till övervägande delen lokaliseras inom De
starka kollektivtrafikstråkens upptagningsområde.

2
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2.2.

Sammanställning och bearbetning av nuläge och indata

Här beskriver vi kort vilka tidigare utredningar som gjorts och den koppling som
finns till detta arbete. Vi sammanfattar även de detaljplaner som har betydelse för
arbetet.
Nedanstående dokument har används som grund för föreliggande utredning:
•
ÖP2005
•
Koncept till planförslag ÖP2010 + Alternativt bebyggelsecenario i GIS
•
Sammanställning över mål för kollektivtrafiken (se ovan).
•
Transportstrategi 2005.
•
Utkast av strategidokumentet ”Framtidens kollektivtrafik” (15 års sikt).
•
Trivector, 2006. Växjö lokaltrafik. Utredning och förslag till åtgärdsprogram.
•
Danielsondosk, 2008. Kronoberg mot 2020, 50 % fler resor.
•
Trivector, 2009. Eldriven kollektiv spårtrafik i Växjö.
•
Tyréns, 2010. Trafikutredning Växjö stad. Hållbart resande.
•
Växjö kommun, xx Trafiknätsanalys.
Resenärsnytta:
De jämförelsetal, i form av utdata från analyserna, som har använts i arbetet
listas nedan. I metodbeskrivningen i avsnitt 2.4 beskrivs närmare hur dessa
beräknats.
-

-

-

c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

-

Viktad restid.
Restidskvoter buss/bil mellan delområdena i förhållande till centrum. I
analyserna används den viktade restidskvoten för motsvarande
områdesindelningen som användes i RVUn.
Antal resor per invånare ger en total sammanvägd bild av resandet i de
olika alternativen. Totala antalet resor är indirekt följd av trafikutbudet i
form av linjedragningar, restider och turtäthet.
Medelavstånd till hållplats, alternativt antal invånare inom 200 och 400
meter fågelvägen från hållplats med visst utbud. Översiktligt mått som
jämförelse mellan olika alternativ. Avstånd till en viss linje med en viss
standard.
restider (inklusive byten och gång-/cykellänkar) i några utvalda relationer
som i analyserna visat sig vara av speciellt intresse.

Övriga jämförelsetal som visar på linjenätets effektivitet i att åstadkomma ökat
resandet i förhållande till insatsen i form av produktionskostnad:
kostnad/vagnkm
kostnad per resa

3
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2.3.

Metodbeskrivning

2.3.1.
Framtagning och kalibrering av resdata i
nuvarande linjenät
Dagens linjenät har kodats in i nätanalysmodellen VISUM. Data över resandet har
hämtats från en befolkningsuppräknad version av resvaneundersökningen från
2002 kompletterat med pendlingsdata för resor till och från andra kommuner.
Utifrån den resulterande resmatrisen har en modell tagits fram som beskriver
dagens resande. Med utgångspunkt från denna, kompletterat med resultat från
tidigare utredningar, beskrivs svagheter och styrkor i dagens linjenät och
trafikering, allt i förhållande till de mål som beskrivits ovan. Följande
underlagsmaterial ha använts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resvaneundersökning 2002 (invånare i Växjö kommun) + uppföljning från
2004.
Natt- och dagbefolkning digitalt i NYKO-områden och 500 m rutor.
Pendling till stadsdelarna i Växjö – kommuner inom 1 h.
Karta över dagens målpunkter.
Digitalt kartmaterial (GIS).
Nuvarande stads och regionbusslinjenät - kartbilder och linjenät i GIS
Påstigande per hållplats stadsbuss och regionbuss.
Resande per linje i stadsbusstrafiken
Tidtabeller för stads- och regiontrafik samt fordonskm per linje i
stadsbusstrafiken
uppgifter om studentboende samt om varifrån inköpsresorna sker.
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Resmatrisen för nuläget har kalibrerats med hjälp av data över påstigande per
hållplats per linje och riktning. Denna passagerarstatistik har dessutom justerats
då fördröjningar i biljettsystemet gör att många påstigningar längs linjen inte
registreras förrän vid ändhållplatsen, där ju inga påstiganden sker i denna
riktning. Dessa påstigandesiffror har fördelats proportionellt längs respektive linjes
övriga hållplatser utifrån antal registrerade påstigningar där. Avstigandena har
tagits fram genom att "spegla" antalet påstigande. Detta innebär att ett
antagande gjorts om att resenärerna kliver av på samma ställe som där de kliver
på.

2.3.2.
Resande och utbud i framtida nät
De framtida näten, som beskrivs närmare i kapitel 3 och framåt, har kodats in på
motsvarande sätt och restider med bil och kollektivtrafik har beräknats mellan alla
områden i dessa nät. Beräkningarna av restider har utgått ifrån hastigheter
angivna i NVDB, vilka redovisas i figur 1 och 2 på nästa och därpå följande sida.
Bilhastigheterna har tagits rakt av, medan busshastigheten har antagits vara
samma som bilarnas utanför tätbebyggt område, men inne i tätorterna har
hastigheten antagits vara 10 km/h lägre än bilarnas. Dessutom har 25 sekunder
schablonmässigt lagts till för varje hållplatsstopp som respektive linje gör.
4
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Ett nollalternativ tagits fram som i stort bygger på dagens nät men där linjer har
förlängts till de nya områdena. Även här har beräkningar av restider med bil och
kollektivtrafik gjorts mellan alla områden på samma sätt som för de andra
scenarierna.
För att beräkna effekten på resandet i och med införande av nya nät har viktade
restider mellan alla områden jämförts med nollalternativets viktade restider.
Elasticitetstal för restiden har använts för att beräkna effekterna på resandet
utifrån den procentuella restidsförändringen i alla relationer.
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Även produktionstal som antal fordon och fordonskilometer har beräknats för
nollalternativen och samtliga utredda nya nät. Avtalspriser för 2008 per fordon
och utbud har använts för att beräkna produktionskostnaden för respektive
alternativ.

Figur 1 Hastigheter som legat till grund för restidsberäkningarna
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Figur 2 Hastigheter i områdena söder om Bergundasjön och i Teleborg som legat
till grund för restidsberäkningarna
2.3.3.

Regionala resor
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Utöver resorna inom tätorten har även den regionala pendlingen från och till Växjö
tagits som utgångspunkt för att inkludera effekten av dessa resor i Växjö tätort.
Resor till och från arbetet har, utifrån statistik från den nationella
resvaneundersökningen RES 05/06, antagits utgöra ungefär hälften av alla resor.
De övriga resorna inkluderar resor på fritiden såsom besöks- inköps och rena
nöjesresor. Utifrån statistik för antal resor på regionbussarna och de regionala
tågen – Öresundstågen – har de regionala kollektivresorna till och från Växjö
beräknats.
2.3.4.
Framtagning av indikatorvärden och jämförelsetal definitioner
Viktade restider består av total restid inklusive åktid, väntetid, gångtider och
byten för alla resor i alla relationer i staden samt regionala resor till och från
staden. Gångtid och bytestid är viktad som dubbla åktiden. Väntetid vid första
hållplats är viktad enligt en funktion där korta väntetider för relativt sett högre
vikter än lång väntetid beroende på dold väntan.
Restidskvoter för respektive scenario har beräknats genom att ta kvoten mellan
restiden med kollektivtrafik – ej den viktade utan total restid med gångtider,
väntetider, åktider och byten – och restiden med bil. Bilrestiden har beräknats i
modellen utifrån friflödeshastighet samt med ett schablonmässigt påslag om tre
minuter för parkering, gångtid till fordon och liknande.
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Antal resor per invånare är det totala antalet resor med tätortstrafiken dividerat
med antalet fastboende (nattbefolkning) i tätorten.
Medelavstånd till hållplats, alt antal invånare inom 200 och 400 meter fågelvägen
från hållplats med visst utbud. Baseras på koordinater för dag- och nattbefolkning
på fastighetsnivå. Medelavstånd till närmaste hållplats beräknas för varje
statistikområde i tätorten – alternativt beräknas antal invånare som bor inom
cirklar för varje hållplats med radien 200 respektive 400 meter.
Restider är totala oviktade restider inklusive genomsnittlig gångtid till hållplats per
område, väntetid, åktid och bytestid.

2.4.

Jämförelse mellan nuläge och mål

Enligt senast sammanställda statistik, vilken är för år 2005, 2006 och 2009, så
gäller följande för dagens kollektivtrafik i Växjö tätort:
Antal kollektivtrafikresor per år 2009: 2 208 000
Marknadsandel för kollektivtrafik i relationer inom staden (2005): 8
procent
Antal resor per invånare och år (2009): 37
Antal resor per invånare och dag (2005): 0,11
Antal resor per fordonskilometer i tätortstrafiken (2006): 1,45
Kostnad per resa (2006): 14,80 kr
Medelintäkt per resa i tätortstrafiken (2006):9,90 kr
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Siffrorna på dagsbasis är ett medeltal som inkluderar helgdagar.
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Figur 3 Resandeutveckling 1995 till 2008. Antal resor per år i tusental. Uppgifter
för 2006 saknas (källa: Länstrafiken i Kronoberg)
Resandeutvecklingen har varierat något mellan åren fram till år 2008 men är i
stort konstant, vilket inneburit en minskad marknadsandel för kollektivtrafiken då
befolkningen samtidigt ökat (figur 3 ovan). Som framgår av tabell 1 på nästa sida
ligger Växjö mycket lågt när jämförelser görs med andra svenska städer av
liknande storlek och klimat, exempelvis Jönköping och Borås. Sedan de siffror som
presenteras i tabellen togs fram minskade dessutom antalet resor ytterligare till
39 per invånare och år. Ökningstalen som presenteras i målbeskrivningen i avsnitt
2.1 utgår från de resandesiffror som tagits fram för år 2009 (se ovan).
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Slutsatsen av detta måste bli att Växjö har en stor potential till ökat resande,
vilket också konstateras senare i den här rapporten.
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Tabell 1 Jämförelser av kollektivtrafikresandet mellan Växjö och några svenska
städer i liknande storlek år 2003 (Källa: Danielsondosk, 2008)

Stad

Antal
invånare

Antal
resor
per år

Jönköping

104 000

Västerås

103 000

Örebro

95 000

Helsingborg

88 000

Lund

74 000

Gävle

68 000

Borås

60 000

Eskilstuna

58 000

Halmstad

57 000

Växjö

50 000

Sundsvall

49 000

Luleå

45 000

10 425
000
5 276
000
6 888
826
7 976
000
6 043
000
5 100
000
6 300
000
3 372
000
3 534
000
2 300
000
4 554
000
3 469
000

2.5.

Antal
resor
per
invånare
och år
100
51
73
91
82
75
105
58
62
46
93
77

Dagens linjenät
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Följande text är hämtad från Danielsondosks utredning Kronoberg mot 2020.

2.5.1.

Stadstrafik

2.5.1.1.
Linjenät
Linjenätet (se figur 4 på sidan 11) består av sju huvudlinjer, tre servicelinjer (ej
på kartan) och några industrilinjer (ej heller på kartan). Linje 1 är den största
linjen, som går från de stora bostadsområdena i norr till Universitetet och
bostadsområdena i söder. Linje 2 och 6 är egentligen samma ringlinjer, som går i
en slinga norr om centrum och sammanbinder bostadsområden och delvis
industriområdena söder om den stora förbifarten med varandra och med centrum.
Linje 4 är en öst-västlig linje som sammanbinder mindre bostadsområden med
9
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centrum och med industriområdet kring Mörners väg. I detta område ligger också
det stora externa köpcentret. Linje 5 går från ett nordostligt bostadsområde
genom ett industriområde via centrum till universitetet i söder. Linje 7 har till
huvudsyfte att trafikera universitetet. Den ger i många områden tillsammans med
linje 1 en hög turtäthet.
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Linjerna i området norr om centrum går i flera olika gator. Vilket gör att det blir
korta gångavstånd men svårt för resenärerna få en helhetsbild av trafiken och att
utnyttja den höga turtätheten. Trafiken till och från verksamhetsområdet kring
Mörners väg och de köpcentra som finns där är egentligen ganska bra. Den är
dock svår att få en bild av eftersom en stor del av den sker med
landsbygdslinjerna. En samordning av linje 4 och landsbygdslinjerna i detta
område bör göras. Detta är ett billigt sätt att förbättra trafikutbudet. I områdena
runt Universitetet är linjedragningen splittrad. Även här bör trafiken samordnas
och förenklas.
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Figur 4 Dagens stadsbusslinjenät i Växjö tätort
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2.5.1.2.
Tidtabell
Trafiken till och från flera områden är tät, speciellt gäller detta i nordsydlig
riktning mellan Hovshaga och Universitetet/Teleborg. Övriga linjer har 20 eller 30
minuterstrafik, vilket inte är särskilt konkurrenskraftigt i en stad utan direkta
trafikproblem och som är lätt att parkera i. Fördröjningen för en bilist, i köer eller
när man skall hitta parkeringsplats, är endast ett fåtal minuter. Tidtabellen är
uppdelad i tre trafikperioder. Ett vinterhalvår och ett sommarhalvår, som även har
en högsommartabell. I Växjö bör man nog arbeta med en vintertidtabell och
endast en högsommartidtabell på maximalt åtta veckor. Flera av linjerna verkar,
enligt tidtabellen, ha långa uppehållstider i centrum innan de kör vidare till ett
ytterområde. Detta innebär att resenärer, som reser från ett ytterområde till ett
annat, måste sitta och vänta.
2.5.1.3.
Resor
I Växjö stadstrafik gör ungefär 2,3 miljoner resor per år, vilket är cirka 45 resor
per invånare och år. Enligt kvalitetsenkäten reser hela 47 % av befolkningen med
kollektivtrafiken någon gång per månad medan endast 6 % reser varje dag. Det
bör alltså finnas en god potential för att öka antalet resor om man kan få
sällanresenärerna att resa oftare. Om de som åker någon gång per vecka eller per
månad skulle göra en resa till per månad ger detta ytterligare 246 000 eller drygt
10 % fler resor per år.

2.5.2.
Dagens regionbusstrafik
Det finns tio stora trafikstråk för busstrafiken i länet. Nio av dessa strålar samman
i ett stjärnnät in till Växjö. På flera av stråken är det ett antal linjer som
samverkar. De går lite olika vägar men ger tillsammans relativt tät trafik. Från
nordost kommer hela 54 turer fördelade på sex linjer.
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Linjesträckningarna inom tätorten Växjö kännetecknas av relativt många
hållplatsstopp samt att ett flertal linjevarianter finns. Endast ca 30 % av de
körvägar som angetts som de huvudsakliga fungerar som regelbundna
linjesträckningar. Detta upplevs av resenärerna såsom relativt otydligt.
Trafiken i de stora stråken är relativt tät. På kvällarna upphör trafiken relativt
tidigt. Det är knappast möjligt att gå på kvällskurs eller bio i Växjö och resa hem
med buss. Trafiken på lördagar och söndagar är betydligt glesare än
vardagstrafiken. Trafiken går i de stora stråken men den är ostrukturerad och svår
att förstå. Om nya resenärer skall välja att resa kollektivt måste trafiken förenklas
och presenteras på ett lättare sätt. Planeringen bör börja med att gå igenom vad
man kan förklara och därefter byggs en trafik som uppfyller detta krav. Detta
kommer troligen att medföra att man i många fall behöver välja en sträckning och
överge en annan parallell sträckning, vilket kommer att medföra förbättringar för
det stora flertalet men försämringar för några. Kollektivtrafiken har troligen den
bästa potentialen att växa i de kortare resrelationerna mellan Växjö och
näraliggande orter.
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2.6.

Efterfrågan på resor i ett 2050-scenario

2.6.1.
Befolkningsmässiga förutsättningar
Två befolkningsscenarier – ett huvudscenario och ett alternativt scenario, har
legat till grund för framtagandet av nya linjenät. Huvudscenariot för år 2050
innebär en befolkningsökning till 130 600 invånare (81 900 år 2009) och 56 800
anställda (40 500 år 2009) med fördelning av befolkningen enligt figur 5 nedan.
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Figur 5 på nästföljande sida visar befolkningsfördelningen i tätortens centrala
delar 2009. Denna förväntas inte förändras så mycket fram till år 2050.
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Öjaby

S Fylleryd
Hollstorp
Bäckaslöv

Ekeberg
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Jonsboda

Tävelsås
Figur 5 Befolkningsfördelning i Växjö tätort enligt det huvudscenario som legat till
grund för framtagandet av ett nytt strategistk linjenät för kollektivtrafiken.
Siffrorna i kartan indikerar antal invånare per område.
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Öjaby

S Fylleryd
Hollstorp
Bäckaslöv
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Ekeberg

Jonsboda

Tävelsås
Figur 6 Antal anställda per område i huvudscenariot för år 2050. Siffrorna anger
antal anställda per område
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Figur 6 på föregående sida visar fördelningen av sysselsatta år 2050 för nya och
befintliga områden, medan figur 4 på föregående sida visar fördelningen av
sysselsatta i centralorten år 2009.
Som synes i figur 2-5 är befolkningen ganska utspridd med särskilt hög
boendetäthet längs riksvägarna medan de flesta sysselsatta finns på Västra Mark
och Norremark. Invånarna i de nya områdena är flest i Jonsboda, Bäckaslöv, S
Fylleryd och Hollstorp medan flest sysselsatta finns i Öjaby, Reningsverket,
Tävelsås och Ekeberg.

2.6.2.
Fysisk bebyggelsestruktur och sambandet med
kollektivtrafikresande
Den förväntade genereringen av kollektivtrafikresor är grundläggande för
beräkningen av det förväntade framtida resandet. För beräkningarna har antagits
dagens resandenivå i befintliga områden (ca 0,15 resor per invånare och dag) och
ca dubbelt så hög kollektivtrafikresalstring i nya områden (0,3-0,6 resor per
invånare och dag). Som jämförelse kan nämnas Helsingborg som idag har ca 0,20,3 resor per invånare och dag.
När det gäller de planerade områdena har antaganden om alstringen gjorts.
Antagandena skiljer sig mellan olika områden beroende på beliggenhet centralt/perifert, inblandning av verksamheter, bebyggelsestruktur och förväntad
befolkningsstruktur.
Följande principer har använts när tal ansatts för nya områden utifrån studier av
alstringstal i bl a Helsingborg (se även figur 7 på nästa sida):
•
•
•
•
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<0,3 - glest perifert villaområde
0,4 - tätortsnära villaområde
0,5 - gles innerstad, tätbebyggd ytterstad
0,6 - kollektivtrafikanpassad ytterstad, flerbostadshus centrumnära,
funktionsseparerad bebyggelse
•
0,7 - kollektivtrafikorienterad tät, blandad bebyggelse
För att uppnå dessa högre alstringstal krävs att kollektivtrafiken ges goda
förutsättningar i de nya områdena.
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Figur 7 Antal resor per invånare och vardag som antagits för alla områden Växjö
tätort i scenariot för år 2050
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3. Strategier för linjenätsstruktur
Analysen görs på strategisk nivå, t ex fördjupar sig inte denna rapport i
linjedragningen i centrum utan detta kommer som ett nästa steg. I princip bygger
arbetet på att inledningsvis diskutera resmöjligheter och därefter vilka krav och
anspråk som ställs på infrastrukturen.

3.1.

Allmänna principer för trafikering

Förslagen bygger på att ta fram ett förslag på stomlinjenät som kompletteras med
lokallinjer och eventuell annan kompletteringstrafik i vissa områden. Med
stomlinjer menas linjer som i detta sammanhang uppfyller följande kriterier:
•
•
•
•

Minst kvartstrafik i högtrafik
Lägst halvtimmestrafik i lågtrafik
Öppettid minst 05-23:30
Minst 5 000 påstigande/dag på hela linjen

Övriga principer som tillämpats vid linjedragningar:
•
Ett tydligt huvudnät med stor resandevolym
•
Restidskvot max 1,5 eftersträvas
•
Omväg eller hållplatsstopp måste ge fler resor än man
tappar på restidsförlängningen
•
Alltid samma linjesträckning för varje linje
•
Bra resandeunderlag, ekonomisk självfinansieringsgrad efter 2-3 år minst
60%
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3.2.

Framtagande av olika linjenätsstrategier

Utifrån det ÖP-koncept som är underlag för utredningen har lämpliga
linjenätsstrategier prövats som baserats på ovanstående trafikeringsprinciper. En
känslighetsanalys har dessutom gjorts baserat på ett delvis annat
bebyggelsescenario, vilket redovisas i kapitel 6. Utifrån ÖP-konceptets
bebyggelsestrukturer har strategier för framtida strukturbildande linjenät tagits
fram. Möjligheten till olika linjenätsstrukturer ger en bild av hur olika områden kan
utvecklas mot hållbarhet i form av kapacitetsstark, utbudsmässig och
restidsmässigt konkurrenskraftig trafik. Tidsmässigt har uppdraget analyserat
framtiden, där översiktsplanen har tidshorisonten 2050 eller en stad med 100
tusen invånare i tätorten (Växjö stad har 60 tusen invånare idag). Här analyserar
vi även vilka stråk som väntas bli extra starka och där särskild vikt bör läggas på
framkomlighetsfrämjande åtgärder och på sikt mer högkvalitativa
kollektivtrafiklösningar såsom BRT eller spårväg.

3.3.

Övergripande linjenätsstrategier lokal trafik

Två övergripande linjenätsstrategier och ett nollalternativ för den lokala trafiken
har inledningsvis identifierats i samråd med Växjö kommun. Dessa beskrivs
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närmare i följande avsnitt. I den diskussion som föregått framtagandet av
scenarierna har vissa alternativa linjedragningar avförts redan i ett tidigt skede,
varför dessa inte redovisas i figur 8-10.

c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

3.3.1.
Nollalternativ
Ett nollalternativ har tagits fram där dagens linjenät (figur 4 i avsnitt 2.5.1) är
anpassat till den i utkastet till översiktsplan planerade bebyggelsen. Inga
förändringar i antal turer per linje har gjorts jämfört med linjenätet som det såg ut
hösten 2010. Linje 1 har förlängts till Jonsboda via Vikaholm och linje 4 har
förlängts från Högstorp till Hollstorp – se figur 8 på nästa sida.
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Figur 8 Karta över linjesträckningar i nollalternativet - en variant av dagens
linjenät anpassad till grundscenariet för bebyggelsen år 2050
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Figur 9 Förslaget med fler direkta förbindelser och ingen separat tvärlinje. De
streckade linjerna visar alternativa sträckningar vilka har ställts mot varandra och
analyserats med avseende på viktad restid
3.3.2.
Slingor -direkt
Principen bygger på att ha en hög andel direktresor och högre grad av yttäckning.
Linjenätsförslaget är uppbyggt av radiella linjer och den huvudsakliga
bytespunkten finns i centrum. (figur 9)
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Figur 10 Förslaget med tvärlinjer och fler bytespunkter. De streckade linjerna visar
alternativa sträckningar vilka har ställts mot varandra och analyserats med
avseende på viktad restid. Mörkblå och svart linje är möjliga tvärlinjer.
3.3.3.
Bytespunkter - tvärlinjer
Den lokala trafiken tillgodoser i högre grad direkta tvärresor utan att centrum
behöver trafikeras. De regionala linjerna möter de lokala i bytespunkter vid
strategiska målpunkter i stadens utkant i syfte att avlasta centrum. Resenärer
vars resor sker till andra målpunkter än centrum tillgodoses genom speciella
tvärlinjer (figur 10).
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3.4.

Genomförda analyser av linjenätsstrategier

Framtida resande för respektive alternativ har beräknats utifrån
befolkningsprognoser (kapitel 2) och utredda utbudsalternativ. Här har uppgifter
om framtida förväntat antal boende och verksamheter i de olika planerade
områdena använts. Vi utgår från att befolkningen är jämnt fördelad inom de
planerade områdena.
Tänkbara platser för pendlarparkeringar har utretts speciellt med kopplingar till
övrig linjetrafik, liksom förslag på funktion och lägen för infartsparkeringar, se
kapitel 7.

3.4.1.

Inledande analyser av linjevarianter
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Inför framtagande av de olika scenarierna har ett antal tester av olika
linjevarianter framförallt i ”ytterändarna” av linjenätsförslagen genomförts. Dessa
analyser är till största delen gemensamma för de båda alternativen. Som
utvärderingsparameter har den viktade restiden använts (se beskrivning i avsnitt
2.2).
Så låg total viktad restid som möjligt har eftersträvats, räknat på hela tätorten.
Varje variant har bestämts för sig – allt annat lika. Följande varianter har testats.
Varje prövning har genomförts separat med allt annat lika.
Bokstavsbeteckningarna nedan motsvaras av kartorna i figur 9 ovan:
•
Teleborg (3 varianter, A/B/C)
•
Yttre tvärlinje (2 varianter, via Björnvägen eller Älgvägen)
•
Öster (2 varianter, A/B)
•
Bäckaslöv (3 varianter, A/B/C)
•
Bredvik (via Räppe eller ej – 2 varianter, A/B)
•
Hagavik/Ö Lugnet (2 varianter, A/B))
•
Arabygatan/genom Araby/Ulriksbergspromenaden (3 varianter, A/B/C)
•
Station/ej station vid Regementsstaden
•
4 alternativa linjesträckningsalternativ för regionala linjer (se avsnitt 3.6
ovan)
Analyserna visar på följande resultat, område för område (i enlighet med
frågeställningarna i avsnitt 3.1):
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1. Teleborg – Variant C
När områdena vid Jonsboda, Telestad och Vikaholm är fullt utbyggda ger
alternativet med en linje via Tävslsjö och Södra Länken mot Jonsboda störst
nytta för resenärerna.

Figur 11 Varianter av linjedragningar som testats på Teleborg, A-C, varvid variant
C längst till höger har funnits ge kortast viktade restider totalt sett

2. Högstorp och S Fylleryd
På lång sikt bör linjerna mot Högstorp och Fyllerud gå direkt till centrum via
Fagrabäcksvägen, vilket ger förbättrade restider i alla utredda scenarion.
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3. Öster/Ekeberg – variant A
På lång sikt finns underlag för en linje från centrum mot Ekeberg. På lång sikt
är det bättre att den går via Fläkten än via Sandviksvägen. På kort sikt, innan
underlaget i Ekeberg blir stort kan linjen gå via Sandviksvägen.

Figur 12 Varianter av linjesträckningar på Öster som testats utifrån kortast viktade
restid A, B, varvid alternativ A till vänster ansetts bäst på lång sikt, när
resandeunderlaget på Ekeberg är tillräckligt stort.
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4. Bredvik – variant A
Byggs Bredvik ut som planerat och förtätning i Räppe uteblir (som förväntat)
så är det bättre att skapa en linje som går till Bredvik än att skapa en som går
till Räppe eller att de får dela på en linje (figur 13).

Figur 13 Varianter av linjesträckningar i Bredvik och Räppe där alternativ A til
vänster ansetts bäst då det ger kortast viktad restid vid Bredviksområdet fullt
utbyggt
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5. Tvärlinje
Det norra läget för tvärlinjen är det bästa mellan Hovshaga och Sandsbro
troligen pga. tillskottet av bostäder i området kring Hagavik). Det södra
alternativa läget kan strykas. Linjen är svag mellan Sandsbro och Hovshaga.
6. Araby/Hovshaga– variant A:
Det är bättre att ha två linjer som går via Lidbergsgatan respektive
Ulriksbergspromenaden än att ha två linjer som går genom Araby respektive
på Arabygatan - detta trots att en hög hastighet 50 km/h har antagits genom
Araby och att 30 km/h har antagits på Kalendervägen genom Västra
Hovshaga. Varianterna har testats med hjälp av viktade restider. Resultatet
beror troligen främst på kortare gångavstånd och kanske också på längre
körvägar – figur 14 på nästa sida. Det bästa på sikt, då en ny planskildhet
förbi Norrleden byggts, är att den västra går som dagens linje 1 norr om
Fritidsvägen genom västra Hovshaga samt att den östra linjen går direkt till
Hovshaga centrum. På kortare sikt kan en variant för den västra linjen vara
att använda tunneln under Norrleden längre västerut för att ändå täcka in
västra Araby.
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Figur 14 Varianter av linjesträckningar A-C, genom områdena Väster, Araby och
Västra Hovshaga, som har testats med avseende på lägst viktad restid, varvid
alternativ A längst till väster ansetts mest fördelaktigt
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7. HagavikÖstra Lugnet – variant A
Resandeunderlaget på Östra Lugnet överstiger det på Hagavik. Dessutom är
det svårt att åstadkomma korta gångavstånd i det sistnämnda området (figur
15 nedan).

Figur 15 Testade varianter av linjesträckningar A, B på Östra Lugnet och Hagavik.
Variant A, till väster, har ansetts mest fördelaktigt med avseende på viktade
restider
8. Bäckaslöv – variant B
Det västra alternativet ger större underlag med den planerade bebyggelsen
kombinerat med handeln på I-11-området (figur 15 nedan).
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Figur 16 Testade varianter av linjesträckningar A, B i Bäckaslöv/Regementstaden
där. Variant B, till höger, har ansetts mest fördelaktigt med avseende på viktade
restider
9. Universitet - Ekeberg
Kommer inte tågstoppet behövs inte bron (har testats med hjälp av viktade
restider, resandet Ekeberg - Universitet blir litet). Se även kapitel 6.
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10. Regionala linjer
Beträffande den regionala trafiken är det endast den roll denna spelar i
tätorten och vilka körvägar/stråk som är viktiga att utveckla som har
analyserats. En huvudfråga är vilken roll den regionala trafiken kan spela i
tätorten. För den regionala trafiken har fyra huvudprinciper identifierats, vilka
beskrivs närmare här nedan. I huvudsak har Regionförbundets förslag om
snabba stomlinjer beaktats här, och de stråk som har identifierats av dem.
Dessa är Växjö – Åseda, Växjö – Ljungby, Växjö – Tingsryd – Ronneby samt
preliminärt Växjö – Lessebo – Kalmar.
Följande generella linjedragningsalternativ har studerats för regionlinjerna (se
även figur 17 på nästa sida):
RC slinga
Den regionala trafiken liknar en stadsbusslinje med relativt täta hållplatsstopp och
hög yttäckning. Mörners väg – Arabygatan trafikeras liksom Kvarnvägen –
Alegatan på Öster.
RC direkt
Den regionala trafiken riktas in på att nå resecentrum så snabbt som möjligt via
Storgatan och Tingsrydsvägen.
RC bytespunkter
Den regionala trafiken möter den lokala i bytespunkter i syfte att avlasta centrum
och korta av resor för resenärer med andra målpunkter än centrum. Samma
linjedragningar som RC direkt.
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RC slingbyte
En kombination av RC slinga och RC direkt som beskrivs ovan. Tingsrydslinjerna
dras via Teleborg över Södra länken - Teleborgsvägen
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Figur 17 Testade dragningar av regionala linjer i Växjö tätort

Genom att testa de fyra alternativa linjeuppläggen med avseende på total viktad
restid för samtliga resor har alternativet RC direkt funnits vara mest fördelaktigt.
Detta har kombinerats med valt scenario för tätortstrafiken i SlingorDirekt och
BytespunkterTvär.
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3.5.

Prövning av huvudscenarion

De två huvudscenarier – BytespunkterTvärlinjer och SlingorDirekt – som
skisserats har analyserats särskilt med avseende på ett antal nyckeltal och
indikatorer. Dessa scenarier, och analyser av dessa, presenteras i de följande
avsnitten.

3.5.1.
Resandeunderlag och turtätheter på stomlinjer
och lokallinjer
Linjeförslagen i scenarierna SlingorDirekt och BytespunkterTvär har skisserats
utifrån maximen att uppnå största möjliga nytta för så många invånare 2050talets Växjö som möjligt. Att planera ett kollektivtrafiknät är dock en komplex
uppgift och det är inte alltid självklart vilka områden som kvalificerar sig för att
trafikeras av linjer med stomlinjestatus enligt definitionerna i avsnitt 3.1. I de två
studerade scenarierna har delvis olika lösningar prövats för vilka ytterområden
som ska kopplas ihop i Centrum och vilka ytterområden som ska trafikeras av
lokal- respektive stomlinjer.
I tabell 2 nedan visar den potentiella efterfrågan på resor längs respektive
linjestråk från Växjö stadskärna, i enlighet med bebyggelsescenariot för 2050.
Jonsboda – Teleborg är det stråk som har absolut flest invånare i scenariot följt av
Hovshaga och Hollstorp/Högstorp/Öster. Den potentiella efterfrågan framgår även
i viss mån av kartorna på sidan 14 och 15.

c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

Tabell 2 Antal invånare i respektive linjegrens upptagningsområde enligt 2050scenariot

Stråk
Hovshaga C
Ö Lugnet
Folkhögskolan
Hollstorp
Ekeberg
Sjöudden
Sandsbro
S Fylleryd
Jonsboda N
Teleborg M
Regementstaden
Hovshaga V
Teleborg V
Bredvik/Räppe
Hov
Jonsboda S/ Teleborg O
Öjaby (flygplatsen)
Öjaby verksamheter
Samarkand

Befolkning
15 762
10 730
11 673
11 173
2 661
4 090
8 525
7 545
13 054
7 681
4 983
12 860
11 595
4 242
10 224
19 248
5 874
3 618
2 766
30
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Tabell 3 nedan visar de turtätheter som ansatts i de två utredda scenarierna.
Linjenummer återkommer i figur 17 på nästa sida. Dagens turtätheter redovisas
inom parentes under respektive trafikeringsperiod. Turtätheten idag till de nya
områden som inte har trafik idag då de inte är byggda än har angetts med (-).
Turtätheterna har ansatts utifrån den antagna folkmängden och resgenereringen,
som presenteras närmare i avsnitt 3.2. För främst de nya områdena Södra
Fylleryd, Jonsboda och Hollstorp handlar det om en turtäthet som inte finns i
dagens trafik oavsett scenario.
Tabell 3 Turtäthet i de skisserade linjescenarierna samt i 2010 års vintertidtabell i
parentes

c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

Gren

Scenario Slingor direkt

Scenario Bytespunkter tvärlinjer

Turintervall
hög (m-f 0609)
(turintervall
2010 inom
parentes)

Turtäthet
övrig tid
vardag
utom kväll
samt lördag
10-17
(turtäthet
2010 inom
parentes)

Turtäthet
låg (övrig
tid utom
natt samt
söndag turtäthet
2010 inom
parentes)

Turintervall
hög (m-f 0609)
(turintervall
2010 inom
parentes)

Turtäthet
övrig tid
vardag utom
kväll samt
lördag 10-17
(turtäthet
2010 inom
parentes)

Turtäthet låg
(övrig tid
utom natt
samt söndag
- turtäthet
2010 inom
parentes)

Hovshaga C

7,5 (30)

10 (30)

20 (60)

7,5 (30)

10 (30)

20 (60)

Ö Lugnet

15 (30)

20 (30)

40 (60)

15 (30)

20 (30)

40 (60)

Folkhögskolan

15 (30)

20 (30)

40 (60)

15 (30)

20 (30)

40 (60)

Hollstorp

7,5 (-)

10 (-)

20 (-)

7,5 (-)

10 (-)

20 (-)

Ekeberg

7,5 (-)

15 (-)

15 (-)

15 (-)

30 (-)

30 (-)

Sjöudden

15 (-)

30 (-)

60 (-)

15 (-)

30 (-)

30 (-)

Sandsbro

12 (15)

30 (30)

30 (60)

15 (15)

30 (30)

30 (60)

S Fylleryd

7,5 (-)

10 (-)

20 (-)

5 (-)

10 (-)

20 (-)

Jonsboda N

7,5 (-)

10 (-)

20 (-)

5 (-)

10 (-)

20 (-)

Teleborg M

12 (30)

15 (30)

30 (60)

12 (30)

15 (30)

30 (60)

Regementstaden

12 (-)

15 (-)

30 (-)

15 (-)

30 (-)

30 (-)

Hovshaga V

7,5 (10)

10 (20)

20 (30)

12 (10)

15 (20)

30 (30)

Teleborg V

12 (10)

15 (20)

30 (30)

12 (10)

15 (20)

30 (30)

Bredvik/Räppe

30 (60)

30 (60)

60 (90)

30 (60)

30 (60)

60 (90)

Hov

30 (15)

30 (30)

60 (30)

30 (15)

30 (30)

60 (30)

Jonsboda S/ Teleborg O

7,5 (30)

10 (60)

20 (60)

7,5 (30)

10 (60)

20 (60)

Öjaby (flygplatsen)

12 (30)

15 (30)

30 (90)

12 (30)

15 (30)

30 (90)

Öjaby verksamheter

15 (-)

- (-)

- (-)

15 (-)

- (-)

- (-)

Samarkand

6 (15)

10 (15)

20 (30)

6 (15)

10 (15)

20 (30)

Tvärlinje (Ekeberg-)
Universitetet – Västra
Mark - Norremark

-

-

-

10 (-)

15 (-)

30 (-)
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Figur 18 Kartor över de två huvudscenarier som har jämförts i de genomförda
analyserna

3.5.2.

Kompletterande anropsstyrd trafik
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Utöver den rent linjebundna trafiken finns även områden där det finns behov av
kompletterande ej linjebunden trafik – markerat av grå områden i figur 18. det
handlar delvis om områden som idag trafikeras av linjerna 21-23 vilka är av
servicekaraktär – mindre fordon, rymliga tidtabeller och relativt gles men
regelbunden trafik dagtid. De aktuella områdena är Söder, Öster och Norr. Utöver
dessa bedöms även områdena Hov och – i SlingorDirekt-scenariet – Hagavik höra
till dessa.
Gemensamt för områdena är att de är relativt glesbebyggda och har ett gatunät
som är svårt att trafikera rationellt med normalstora bussar. Dessa områden kan
ändå få en relativt god trafikförsörjning genom exempelvis flextrafik, vilken
innebär att körvägen anpassas efter resbehovet och resenären måste först ringa
och beställa sin resa. Detta gör dels att upptagningsområdet blir större, dels att
restiden i många fall kan förkortas. Det finns därigenom möjligheter att skapa en
lösning som både ger en ökad tillgänglighet och en god ekonomi för kommunen1.

1

Ett bra exempel är Borlänge och Hedemora där flextrafik bedrivits i ett par år, se även

Jonsson, Oskar; Flextrafik i Hedemora stad, analys av förutsättningar och förslag till
trafikupplägg, TFK Rapport 2008:6
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4. Resultat av analyser av de två linjenätskoncepten
Nedan
s
-
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-

redovisas resultaten rörande de nyckeltal som presenteras i avsnitt 2.2, d v
Restidskvoter buss/bil mellan delområdena i förhållande till centrum,
Viktad restid.
Antal resor per invånare och år.
Medelavstånd till hållplats med stomlinje.
restider (inklusive byten och gång-/cykellänkar) i några utvalda relationer
som i analyserna visat sig vara av speciellt intresse.
produktionskostnad per vagnkm
produktionskostnad per resa
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4.1.

Restidskvoter

Figur 19 Restidskvoter i nollalternativet. Grön- och gulmarkerade områden med
värden större än noll uppfyller målet om en maximal kvot på 2,0
34
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I figur 19 på föregående sida visas restidskvoterna i nollternativet. Ett antal
områden saknar kollektiva förbindelser och har då fått värdet noll i figuren. Om
man bortser från dessa är det inga områden som är gul- eller grönmarkerade och
således uppfyller heller inget område i nollalternativet målet om en maximal
restidskvot på 2,0. Detta gälle såväl befintliga som planerade områden.
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I figur 20 nedan visas restidskvoterna mellan buss och bil för resor till och från
Centrum med de två linjescenarierna Slingor direkt (t v) och Bytespunkter tvär (t
h). Restiderna med buss inkluderar gångtider till och från hållplats vilket påverkar
restiden högst väsentligt. Som synes är skillnaderna inte så stora mellan de två
scenarierna. De kan dock konstateras att det bara är områdena Jonsboda,
Hovshaga centrum, Reningsverket och Hollstorp som uppnår målet om en
maximal kvot på 2,0. För Jonsboda och Reningsverket är orsaken till de goda
restidskvoterna att bron vid Sundet inte är upplåten för biltrafik. För Hollstorp och
Hovshaga Centrum kan orsaken främst relateras till korta gångavstånd till
hållplatser inom respektive område.

Figur 20 Restidskvoter i linjescenariot Slingor direkt till vänster och Bytespunkter
tvär till höger. Grön- och gulmarkerade områden uppfyller målet om en maximal
kvot på 2,0
En sammanvägd kvot har även beräknats för nollalternativet samt för Slingor
direkt och Bytespunkter tvär utifrån befolkningens fördelning. Områden med stort
invånarantal har på så sätt viktats upp i förhållande till mer glesbefolkade
områden. Tabell 4 nedan visar restidskvoterna som medelvärden för alla resor till
och från Centrum, Samarkand och Universitetet till och från alla andra områden i
kommunen som har kollektivtrafikförbindelse. Som synes är man långt från målet
35
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om en maximal kvot på 2,0. Skillnaderna är relativt små, men de utredda
scenarierna med omlagda linjer får generellt sett bättre restider än
nollalternativet. Av dessa är slingalternativet bäst för resor till/från centrum
medan Bytespunkter Tvär är bäst för resor till/från universitetet och köpcentret
Samarkand.
Tabell 4 Restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil. Genomsnittsvärden baserade
på befolkningsfördelningen i tätorten
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Befolkningsviktad restidskvot
Scenario
Nollalt
BytespunkterTvär
Till/från
4,28
4,12
Centrum
Till/från
5,17
4,37
Samarkand
Till/från
4,28
3,61
Universitetet

SlingorDirekt
4,06
4,67
3,74
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4.2.

Antal resor och kapacitet
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Figur 21-23 nedan visar kapacitetsutnyttjandet i form av andel upptagna
sittplatser i maxtimmen 07-08 i respektive scenario om resandet uppnår de
prognostiserade värdena i tabell 5. En av åtta resor under ett vardagsdygn
bedöms ske i denna maxtimme. I modellen har på de flesta linjer antagits att
trafiken bedrivs med normalbussar med 40 sittplatser. Detta gäller alla linjer utom
linje 1 som antagits trafikeras med ledbussar med 70 sittplatser och linje 99 som
trafikeras med boggibussar med 42 sttplatser. I den använda modellen påverkas
inte resandet av trängseleffekter vilket gör att belastningen i teorin kan bli
oändligt stor, vilket om inte annat visas på linje 11 i nollalternativet på Söderleden
mellan Teleborg och Västra Mark (figur 21). Även övriga radiella stadsbusslinjer
kommer att få större eller mindre kapacitetsproblem i maxtimmen om
nollalternativet väljs.

Figur 21 Kapacitetsutnyttjande sittplatser i maxtimmen kl 7-8 i Nollalternativet.
Gröna linjer har lediga sittplatser medan röda linjer är överbelastade. Bredden på
linjerna visar grad av överbelastning/andel belagda platser
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Figur 22 Kapacitetsutnyttjande sittplatser i maxtimmen kl 7-8 i scenario
SlingorDirekt. Gröna linjer har lediga sittplatser medan röda linjer är
överbelastade. Bredden på linjerna visar grad av överbelastning/andel belagda
platser
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I SlingorDirekt-scenariot är det främst linjerna mot Jonsboda, Teleborg och Öjaby
som blir överbelastade i maxtimmen. På Jonsboda-linjen går det på vissa sträckor
två personer på varje sittplats.
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Figur 23 Kapacitetsutnyttjande sittplatser i maxtimmen kl 7-8 i scenario
BytespunkterTvär. Gröna linjer har lediga sittplatser medan röda linjer är
överbelastade. Bredden på linjerna visar grad av överbelastning/andel belagda
platser
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I BytespunkterTvär-scenariot slutligen är kapacitetsutnyttjandet något lägre än i
SlingorDirekt generellt, utom på linje 11 mot Sandsbro där den är högre.
Med tanke på den låga kapaciteten på de normalbussar som antagits på alla linjer
utom linje 1 och 99 bör de flesta kapacitetsproblem kunna lösas genom att
trafiken istället utförs med ledbussar med 75 procents högre sittplatskapacitet. En
översiktlig analys av kapacitetsbehovet i maxtimmen visar att den mest belastade
linjen, linje 4, som mest har cirka 500 resor per riktning, vilket är hälften av vad
som enligt Andersson och Gibrand2 krävs för att motivera spårvägstrafik. Linjen
har 5-minuterstrafik som mest i BytespunkterTvär – scenariot med det högsta
resandet (tabell 3, s 31).
Tabell 5 nedan visar det totala antalet resor per vardag per linjegren i respektive
scenario. Då Jonsboda i SlingorDirekt och BytespunkterTvär matas från två håll är
antalet resor per linje där betydligt lägre än i Nollalternativet där området bara
trafikförsörjs från Teleborgshållet. Grenarna Teleborg V och Jonsboda

2

Andersson, PG och Gibrand, Malin Eldriven kollektiv spårtrafik i Växjö, Trivector rapport

2009:29
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sammanfaller i nollalternativet då samma linje trafikerar båda områdena.
Områdena Ekeberg, S Fylleryd och Reningsverket saknar helt trafik i
Nollalternativet.
Slottsruinen/Folkhögskolan trafikeras i nollalternativet bara av ett fåtal turer
medan samtliga turer på linje 6 trafikerar Folkhögskolan i BytespunkterTvär och
varannan tur på linje 1 i SlingorDirekt.
Grenen Teleborg M har delvis olika sträckning i Nollalternativet jämfört med de två
andra scenarierna vilket ger ett annat större resande.
Regementstaden/Bäckaslöv-grenen har helt olika sträckning i de tre scenarierna. I
Nollalternativet motsvaras den av dagens linje 3 mot Samarkand medan den i
utredningsalternativen går till det nya området Bäckaslöv – i BytespunkterTvär går
dessutom övriga linjer en annan sträckning via Växjö V vilket ger ett mindre
resande på just linje 5 (se även kartorna i figur 18 på sidan 32).
Tabell 5 Antal prognostiserade resor per linjegren och linjenätsscenario samt
planerad befolkning år 2050. Siffrorna visar antalet påstigande i båda riktningar
längs hela grenen mellan respektive ändhållplats och Resecentrum. Undantaget är
Tvärlinjen där siffrorna står för hela linjens antal påstigande.
Linjegren

Antal
resor 2050
Nollalt

Antal resor
2050
SlingorDirekt

Antal resor 2050
BytespunkterTvär

Befolkning
längs
respektive
gren 2050

Hovshaga C

8 813

7 501

8 064

15 762

Ö Lugnet

3 432

4 006

3 402

10 730

901

2 362

4 662

11 673

Folkhögskolan
Hollstorp
Ekeberg

4 338
-

4 696

11 173

3 024

2 661

Sjöudden

2 403

3 650

2 567

4 479

Sandsbro

3 350

5 155

3 168

11 121

S Fylleryd

-

3 528

3 817

7 545

Jonsboda N

-

9 220

12 141

13 054

Teleborg M

5 028

3 755

4 405

10 165

Regementstaden

3 125

2 735

1 604

6 710

Hovshaga V
c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

4 672
2 631

Teleborg V
Bredvik/Räppe
Hov
Jonsboda S/ Teleborg O
Öjaby (flygplatsen)
Öjaby verksamheter
Tvärlinje (Ekeberg-) Universitetet
- Västra Mark - Norremark

6 282

5 279

3 871

12 860

12 720

5 850

5 027

11 595

2 705

1 398

1 077

4 242

5 082

1 915

1 560

10 224

12 720

10 130

9 751

19 248

5 005

5 589

4 681

5 874

-

1 264
-

1 245
9 920

3 618
23 145

-
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4.2.1.

Restider

Restiden i minuter, inklusive genomsnittliga gångtider , väntetider och byten (se
definition i avsnitt 2.3.4), från centrum till ett antal stadsdelar visas i tabell 6
nedan för de tre analyserade linjescenarierna. Det är främst de nya områdena
Jonsboda, Södra Fylleryd, Bredvik och Hollstorp som får förbättringar, men även
Sandsbro får en förbättring genom ökad turtäthet.
Tabell 6 Viktad restid i minuter frän Centrum till ett antal stadsdelar, såväl
befintliga som planerade, i Nollalternativet, Bytespunktsscenariot och
Slingscenariot
Relation
till/från
Centrum

Antal
minuter,
Nollalternativ

Antal
minuter,
Bytespunkter
tvär

Antal
minuter
Slingor
direkt

Hovshaga

30

30

40

Sandsbro
Araby

44
37

28
32

28
36

S Fylleryd
Hollstorp

Ingen trafik
48

33
27

33
28

Ekeberg
Universitetet

74
23

43
28

43
28

Västra Mark
Bäckaslöv

35
45

29
32

27
38

Bredvik
Öjaby

68
58

41
59

38
50

Jonsboda
Vikaholm

48
45

33
43

31
43
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Tabell 7 på nästa sida visar restider i de tre linjescenarierna från köpcentret
Samarkand på Västra Mark till ett antal stadsdelar. Här ses effekten av tvärlinjen i
Bytespunkter tvär-scenariot tydligt då detta scenario får betydligt kortare restider
än de övriga, där måste ett byte måste göras i många relationer.
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Tabell 7 Viktad restid i minuter frän Västra Mark till ett antal stadsdelar, såväl
befintliga som planerade, i Nollalternativet, Bytespunktsscenariot och
Slingscenariot
Relation
till/från
Samarkand

Antal
minuter,
Nollalternativ

Antal
minuter,
Bytespunkter
tvär

Antal
minuter
Slingor
direkt

Hovshaga

60

33

50

Sandsbro
Araby

67
50

48
41

42
50

S Fylleryd
Hollstorp

67

54
57

64
57

Ekeberg
Universitetet

84
48

65
28

62
41

Bäckaslöv
Bredvik

39
64

31
30

65
27

Öjaby
Jonsboda

54
69

41
35

40
53

Vikaholm

61

48

60

4.2.2.

Gångavstånd

De genomsnittliga gångavstånden till hållplatser med stomlinjetrafik, i enlighet
med definitionen i avsnitt 3.3, har beräknats för hela Växjö tätort i de tre
linjescenarierna (nollalt, Bytespunkter tvår respektive Slingor direkt).
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Se bilaga 1
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4.2.3.

Övriga nyckeltal

Övriga nyckeltal som beräknats visar att båda scenarierna med omlagt linjenät får
betydligt fler resor än nollalternativet – främst då de nya områdena får ett
betydligt större trafikutbud i de förra. Den totala resandeökningen mot
Nollalternativet blir högst för Bytespunktsalternativet, men kostnadsökningen per
ny resa är också högre här. Den genomsittliga viktade restiden per resa är också
lägst här. Det höga antalet resor per utbudskilometer i Nollalternativet innebär att
kapacitetsproblem i form av trängsel kan uppkomma på vissa linjeavsnitt i
högtrafik (se vidare avsnitt 4.2 ovan). I nuläget (2006) sker det 1,45 resor per
vagnkilometer, så de båda scenarierna BytespunkterTvär och SlingorDirekt
innebär ändå mer än en fördubbling av trafikens effektivitet. Antalet resenärer per
tur beräknas vara hela 103 stycken i snitt i nollalternativet, vilket är orealistiskt
högt. De 56-58 resanden per tur som beräknats för de övriga scenarierna är mer
rimligt, även om det visar att det kräver fordon med relativt hög kapacitet såsom
boggibussar och ledbussar med 50-70 sittplatser för att alla ska få sitta.
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Tabell 8 Jämförande nyckeltal mellan de tre analyserade linjescenarierna

Nyckeltal
Resor/inv och år

Nollalt
110

Bytes/tvär
159

Slingor/direkt
157

Totalt antal resor per dygn
Totalt viktad restid per resa
(minuter)
Resandeökning linjenät mot
Nollalt
Resor per vagnkm

92 368
63

110 467
29,4

109 234
30,1

-

20 %

18 %

11

3,6

3,8

Vagnkm totalt (tidtabell)
Snittbeläggning, resande/tur

6 622
103

19 998
56

17 816
58

Kostnadsökning per
tillkommande resa (kr)

-

26

24

Värdena för antal resor per invånare och år i tabellen kan tyckas höga, men bör
då jämföras med dem i tabell 1 i avsnitt 2.4, där exempelvis Jönköping år 2003
hade 100 resor per invånare och år. Där planerar man dock att genomföra
åtgärder för att öka detta till drygt 150 resor inom en 20-årsperiod. Helsingborg
hade 2007 dryga 100 resor per invånare och planerar för att mer fördubbla detta
resande till år 2035. SL hade 2009 340 påstigande per invånare och år.

4.2.4.

Bytespunkter

En sammanställning av antal bytande resenärer per dag och bytespunkt med fler
än 500 resor per dag, återfinns i tabell 9, 10 och 11 nedan. Noterbart är att
bytena är mer koncentrerade vid Växjö resecentrum i Nollalternativet, medan fler
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bytespunkter har stora bytesströmmar i BytespunkterTvär. SlingorDirekt har
något fler platser med många byten än Nollalternativet men betydligt färre än
BytespunkterTvär. Det totala antalet byten är 50 000 i nollalternativet, men i de
övriga scenarierna betydligt fler – drygt 60 000 byten per dag i båda.
Tabell 9 Antal byten per dag enligt analyserna av Nollalternativet

Bytespunkt
Växjö Resecentrum
Simhallen
Sandgärdsgatan
Strykjärnet
Nygatan
Stormarknaden
Surbrunnsvägen

Antal byten per dag
32 652
5 012
1 795
1 586
1 107
578
571
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Fördelen med att bytena är mer spridda, som i främst BytespunkterTvär, är att
belastningen på den mest använda bytespunkten Resecentrum blir något mindre.
Det bör dock inte påverka underlaget för service där. I de övriga bytespunkterna,
främst Simhallen och I-11, bör det dock finnas underlag för mer service i form av
biljettförsäljning, information och eventuellt förtäring än vad som är fallet idag.
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Tabell 10 Antal byten per dag enligt analyserna av linjescenariot Bytespunkter tvär

Bytespunkt
Växjö Resecentrum
Nygatan
Simhallen
Växjö V
Hovshaga C
Bytesp I-II
Sandgärdsgatan
Samarkand bytesp
Teleborgs C
Högalidsgatan
Jonsboda C
Strykjärnet
Norremark bytesp

Antal byten per
dag
30 597
4 275
3 277
3 240
3 022
2 869
2 394
1 524
1 431
1 235
1 089
870
664

Tabell 11 Antal byten per dag enligt analyserna av linjescenariot Slingor direkt

Bytespunkt
Växjö Resecentrum
Västerport
Nygatan
Simhallen
Högalidsgatan
Sandgärdsgatan
Strykjärnet
Teleborgs C
Jonsboda C
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4.2.5.

Antal byten per
dag
34 697
5 381
3 929
3 000
2 777
2 551
1 396
905
826

Slutsatser och val av scenario för fortsatta analyser

Slutsatsen av analysen är att BytespunkterTvär är det scenario som bör
användas för vidare analyser. Detta främst då det ger störst resandeökning, störst
restidsförkortning för flest samt att det i högre grad än SlingorDirekt avlastar
Resecentrum genom att fler alternativa bytespunkter tillskapas. Den främsta
anledningen både till att scenariot är något dyrare än SlingorDirekt men även ger
kortare restider är tvärlinje 99 som bara finns i bytespunktsscenariot. Denna linje
tillfredsställer främst behovet av tvärresormellan Västra mark och Hovshaga –
Norremark, vilket inga linjer i SlingorDirekt gör.
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5. Känslighetsanalyser och fördjupningar
5.1.

Alternativt bebyggelsescenario och universitetspendling

En känslighetsanalys har genomförts över hur kollektivtrafikresandet i Växjö
påverkas av en annorlunda fördelning av befolkning och sysselsatta mellan de
planerade områdena.
En analys har även gjorts av vilken effekt ökad pendling mellan
Linnéuniversitetets Campus i Kalmar och Växjö har på nyttan av en ny station vid
Brände udde – Växjö Östra.
Möjligheter att kollektivtrafikförsörja ett antal nya områden med såväl boende
som arbetsplatser i det alternative bebyggelsescenariot har även utretts med
avseende på nytta och kostnader.
Motsvarande trafikeringsanalys har även gjorts av en ny station Växjö Östra.

5.1.1.
Befolkningsmässiga förutsättningar alternativt
bebyggelsescenario
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Figur 24 och 25 nedan redogör för befolkningen respektive antalet sysselsatta per
område år 2050 i det alternativa bebyggelsescenariot som legat till grund för
känslighetsanalysen. Figur 21 i sin tur visar antalet resor per invånare som utifrån
samma kriterier som beskrivs i avsnitt 2.6.2 väntas ske kollektivt från respektive
område per vardag år 2050. Tabell 10 visar skillnaden i antal boende och
sysselsatta mellan det alternativa scenariot och grundscenariot för 2050 som
presenteras i avsnitt 2.6. I fyra områden har särskilt stora förändringar av
befolkningsfördelningen skett, varför alternativ trafikering av dessa har utretts.
De största skillnaderna är i norra Växjö där ett antal nya områden har tillkommit i
det alternativa bebyggelsescenariot. Nya bostäder har således tillkommit i
områdena Tofta, Toftasjön och Byabron längs väg 23 samt Kvarnabäcken, och
Skirshult längs Rottnevägen. I gengäld har antalet bostäder i södra Sandsbro och
Norremark minskats.
I det alternativa bebyggelsescenariot har även arbetsplatsområdet
Reningsverket jämfört med huvudscenariot delats upp i två delar (se figur 24-25
nedan). I det alternativa bebyggelsecenariot finns, utöver det östra området, ett
område vid väg 23 där huvuddelen av de anställda väntas arbeta i det aktuella
scenariot.
På Teleborg har området Telestad minskats med och Campus och ett nytt
område Romalyckan fått fler invånare.
46

Rapport
Kollektivtrafik i ÖP 2010
Unr 61661042203000

av

90

Det fjärde området som undersökts är Bäckaslöv, där antalet invånare är 1 500
mindre i det alternativa bebyggelsescenariot jämfört med grundscenariot.
Dessutom har området minskats ned i sin västra del, varför
befolkningstyngdpunkten förskjutits vilket väntas påverka gångtiderna och
därmed var linjen som trafikförsörjer området optimalt dras.

Öjaby

S Fylleryd

Hollstorp
Bäckaslöv
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Ekeberg

Jonsboda

Figur 24 Antal invånare per område i det alternativa bebyggelsecenariot. Siffrorna
anger antal invånare o respektive område.
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Tofta

Brände udde
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Reningsverket

Figur 25 Antal anställda per område i det alternativa bebyggelsescenariot.
Siffrorna anger antal anställda per område
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Öjaby

S Fylleryd

Hollstorp
Bäckaslöv

Ekeberg
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Jonsboda

Figur 26 Antal resor per invånare och vardag fördelat på befintliga områden och
planerade områden i det alternativa bebyggelsescenariot
Figur 26 ovan visar genereringen av kollektivtrafikresor per område. Generellt sett
är antalet resor per invånare lägre än i huvudscenariot som beskrivs i avsnitt
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2.6.1 beroende på den glesare bebyggelsen och större tyngdpunkten på mer
bebyggelse längre från själva tätorten.
5.1.2.
Förutsättningar för och genomförande av analyser
Nedan beskrivs vilka detaljerade förutsättningar som gällt för de analyser som
genomförts samt metodiken för
5.1.2.1.

Trafikering i alternativt bebyggelsescenario

Tabell 12 Antal boende och anställda i de områden som är olika i grundscenariot
och det alternativa bebyggelsescenariot, samt skillnaden mellan dessa per
område. De områden som särskilt analyserats beträffande resefterfrågan och
optimal trafikering är markerade med fetstil.
Område

Telestad

Antal
anställda
grundscenario

Antal
invånare
alternativt
bebyggelsescenario

Antal anställda
alternativt
bebyggelsescenario

Skillnad
antal
invånare

Skillnad
antal
anställda

1 500

100

250

100

-1 250

Lilla Vallen

100

0

200

0

100

0

Bäckaslöv

4 000

200

2 500

200

-1 500

0

0

40

0

0

0

-40

Norremark åsen
Norremark Ica

0

50

50

0

0

-50

-50

500

50

0

0

-500

-50

1 000

1 000

400

1 000

-600

0

Reningsverket

0

2 500

0

1 250

0

-1 250

Ekeberg

0

1 400

0

1 400

0

Norremark - Fylleryd
St Sigfrid

Hovshaga - förl
Arabygatan
Toftasjön
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Antal
invånare
grundscenario

1 500

0

0

0

-1 500

0

300

0

600

0

300

0

S Sandsbro

700

0

0

0

-700

0

Brände udde

400

200

0

200

-400

0

Campus

0

1 500

500

1 500

500

0

Byabron

0

0

200

0

200

0

Tofta

0

0

1 100

50

1 100

50

Långarör

0

0

0

150

0

150

Kvarnabäcken

0

0

400

0

400

0

Skirshult

0

0

100

0

100

0

Reningsverket V

0

0

0

2 500

0

2 500

Romalyckan

0

0

400

0

400

0

Utifrån det resande som beräknats utifrån de nya bebyggelseförutsättningarna har
ett antal trafikeringsalternativ skisserats upp och jämförts utifrån resenärsnytta - i
form av restidsvinster - och produktionskostnader för utökad trafik. Följande
områden och trafikeringsalternativ har jämförts (se tabell 12 och figur 27-28).
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Figur 27 Linjekarta med utredda linjeförlängningar markerade med streckade
linjer
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Granstugan
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Figur 28 Utredda linjesträckningar och varianter på hållplatstrafikering i Toftaområdet norr om Växjö. Rödmarkerade hållplatser trafikeras
I Tofta-området norr om staden (se figur 28 ovan)har följande tre
trafikeringsupplägg testats med avseende på restider och driftskostnader:
a. området trafikeras enbart med befintliga regionbusslinjer och uppehåll vid
dagens hållplatser (3 st, även de rödmarkerade i figur 23)
b. området trafikeras enbart med befintliga regionbusslinjer och uppehåll endast
vid hållplatsen Granstugan
c. förlängd linje 11 från Sandsbro till Toftasjön där regionbussarna bara stannar
vid hållplatsen Granstugan.
25 sekunders uppehållstid per hållplats har antagits.
De två alternativ som testats för verksamhetsområdet vid väg 23
(Reningsverket) är att antingen trafikera området med enbart dagens
regionlinjer mot Gemla och Vislanda, vilka trafikerar hållplatserna Hammaren och
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Hättorp i områdets utkant, eller låta linje 10 fortsätta från Bredvik in till det nya
området (figur 27 ovan).
I Teleborgsområdet har samma tre trafikeringsalternativ som testades i
grundscenariot (se figur 10-11 i avsnitt 3.4.1) även testats utifrån det alternativa
bebyggelsescenariot, där området Telestad får färre invånare.
I det fjärde området som testats, Bäckaslöv, har variant A och B i figur 16 i
avsnitt 3.4.1 ånyo ställts mot varandra i det alternativa bebyggelsescenariot (figur
27 ovan).
För de andra två områdena norr om Sandsbro – Kvarnabäcken och Skirshult samt
verksamhetsområdet Långarör - har en översiktlig bedömning av
resandeunderlaget i det alternativa bebyggelsescenariot gjorts utifrån antagna
alstringstal (figur 26 ovan)
5.1.2.2.

Station vid Brände udde och bussbro till Campus
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Tabell 13 Antal och andel pendlare i fallen Linköpings universitet och Mälardalens
Högskola (Källor: Behovsanalys Eskilstuna – Västerås (Banverket 2009) och en
studentuppsats (Häggblom 2010) vid Stockholms universitet
Högskola

Antal pendlare per dag
(studenter och
anställda)

Andel pendlare av
samtliga studenter

Linköping

1 200

4 procent

Mälardalen

900

7 procent

En utökad universitetspendling mellan Växjö och Kalmar har studerats separat,
med tanke på det eventuella behovet av en ny station vid Brände udde med
anslutande buss till Campus. Ett alternativ med enbart gångförbindelse mellan
stationen och universitetet har jämförts restids- och produktionskostnadsmässigt
med en bussförbindelse över sjön Trummen. Som grund för bedömningen av
antalet universitetspendlare har en jämförelse gjorts med motsvarande pendling
mellan universitetscampusen i Norrköping och Linköping samt med Mälardalens
Högskolas campus i Eskilstuna och Västerås. Antalet pendlare mellan campusen
framgår av tabell 13 ovan. Avståndet mellan dessa campus är i båda fallen runt
50 km mot dryga 100 km mellan Växjö och Kalmar. Dessutom kan studenter resa
gratis mellan campusen i båda dessa fall. För att kompensera för avståndet, eller
egentligen restidseffekten, och prisfaktorn gjordes ett avdrag om 50 procent för
vardera faktor baserat på kurvan i figur 29 på nästa sida och utvärderingar av
nolltaxeförsök i bl a Kristinehamn. Med antagande om 35 000 studenter totalt på
Linnéuniversitetet och sex procentandel pendlande studenter innebär, med hänsyn
till nedviktningsfaktorerna som beskrivs ovan, runt 250 pendlare eller 500
dagliga resor mellan campusen.
En förlängning av tvärlinje 99 från Universitetet via Brände Udde – Växjö Östra till
Ekeberg har utretts med avseende på tidsvinster och produktionskostnader.
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Kapitalkostnaderna för en ny bro över sjön Trummen har inte tagits med.
Stationen Växjö Ö förutsätts att trafikeras av 16 dagliga dubbelturer med
Öresundståg samt dessutom av 12 dubbelturer med regionala pendeltåg med
uppehåll på mindre stationer.

Figur 29 Resfrekvens som funktion av restiden för inomregionala resor (enligt
NUTEK R 2001:5)

5.1.3.

Resultat av analyser

5.1.3.1.

Trafikering i alternativt bebyggelsescenario
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Resultatet av analysen av de tre trafikeringsalternativen på Teleborg gav samma
resultat som i grundscenariot, alltså alternativ C där stomlinje 6 trafikerar
Jonsboda via Södra länken och linje 3 trafikerar västra Teleborg och Vikaholm
medan linje 5 trafikerar Lugnadal.
I Bäckaslöv visade analysen att alternativet med en östlig sträckning av linje 11
gav kortast sammanlagda restider. Samtidigt innebär detta en sämre täckning av
handelsområdet på I-II. Totalt sett bedöms dock nyttan för de boende och
sysselsatta söder om järnvägen överväga den försämrade tillgängligheten till
handelsområdet.
Resultaten av jämförelserna av viktade restider för förlängningar av lokallinjer till
Tofta och Reningsverket redovisas i tabell 14 på nästa sida. Beräkningarna visar
att båda förlängningarna har en negativ nettonytta om befintliga resenärers
restidsvinster jämförs med ökningen av produktionskostnad. Då har alltså inte de
resenärer som kan tänkas lockas över från andra färdmedel i och med denna
förlängning inte tagits med. Samma turtäthet har antagits gälla på
förlängningarna som på den övriga delen av respektive linje, d v s
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halvtimmestrafik på linje 10 till Reningsverket samt kvartstrafik i högtrafik och
halvtimmestrafik i mellantrafik för linje 11 mot Tofta.
Tabell 14 Resultat av jämförelser av trafikeringsalternativ för områdena Tofta,
Reningsverket SV och Brände Udde
Jämförelsefall

Kostnad per
alternativ

Tofta, lokallinje

13 820 000

Tofta, regional

9 120 000

Reningsverket,
lokallinje
Reningsverket,
regional

8 000 000

Skillnad viktad
restid för bästa
jämfört med
näst bästa
alternativ
(min/dag)
-22 096

Ytterligare
kostnad per
år för
förlängning
av stadslinje

Totalnytta för
resenärer
med
förlängning

Skillnad mellan
nytta och kostnad

4 562 939

2 467 125

-2 095 814

-7 473

1 886 787

762 238

-1 124 550

6 620 000

En beräkning utifrån genomsnittliga gångavstånd i områdena Tofta och Byabron
till olika uppehållsmönster för regionbussarna mot Uppvidinge har gjorts, utifrån
trafikeringsvarianterna a. och b. i avsnitt 5.1.2.1 ovan. Analysen förutsätter att
områdena enbart trafikförsörjs av regionlinjerna. Analysen visar att tidsvinsten för
de lokala resenärerna överstiger restidsförlusten för de regionala resenärena,
vilket visas av tabell 15 nedan. Total väntas drygt 500 resenärer resa med de
regionala linjerna bortom Tofta medan de lokala resenärerna som stiger på här
väntas uppgå till drygt 150.
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Tabell 15 Beräkning av nytta av att regionbussarna stannar vid tre hållplatser i
stället för en i Tofta-området.
Variant

Bedömd
tidsförlust för
regionala
resenärer

Bedömd vinst för
lokala resenärer
från Tofta och
Byabron

Bedömd
totalnytta

Tre regionbusshpl

7 timmar/dag

17 timmar/dag

129 200 kr/år

För områdena Kvarnabäcken, Långarör och Skirshult har antalet potentiella
dagliga kollektivtrafikresor bedömts till ett 80-tal, vilket inte motiverar en
ytterligare tätortslinje. De regionala linjerna mot Rottne och Vetlanda bedöms
vara fullt tillräckliga för att tillgodose resbehovet från dessa områden.
5.1.3.2.

Station vid Brände udde och bussbro till Campus

Om kostnaden för att förlänga busslinje 99 med tiominuterstrafik från
Universitetet till Brände Udde – Ekeberg jämförs med den möjliga nyttan för
befintliga resenärer som reser i denna relation erhålls följande värden:
−
−

Tidsvinst i antal timmar: 390 h
Årlig driftskostnad för förlängning: 5,3 Mkr (27,1-21,8 Mkr)
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−
−

Nytta för resenärerna av tidsbesparingen: 4 100 000 kr/år
Skillnad mellan nytta och kostnad: - 1 200 000 kr/år

Analyser av antal på- och avstiganden vid en station vid Brände Udde – Växjö
Östra – visar att antalet på- och avstiganden vid stationen blir relativt högt även
utan en bussförbindelse mot Universitetet, även om antalet givetvis blir betydligt
mindre (tabell 16 nedan).
Tabell 16 Antal på- avstiganden för tågen samt byten vid Växjö Östra i scenariot
med station fast med och utan bussförbindelse mot Universitetet på bro över
Trummen

Variant
Station,
med
bro
Station,
utan
bro

Antal
påstigande
1 806

Antal
avstigande
1 685

Antal
byten
3 360

781

605

1 159

5.1.4.

Slutsatser

5.1.4.1.
Effekter på resandet och trafikering i alternativt
bebyggelsescenario
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En generell slutsats angående de i det alternativa bebyggelsescenariot nya
områdena norr om Sandsbro och lokaliseringen av arbetsplatsområdet
Reningsverket är att de är dyra att kollektivtrafikförsörja med tätortstrafik. Om
bebyggelsen lokaliseras enligt det alternativa bebyggelsescenariot väntas
trafikeringskostnaderna per år öka med dryga 6 Mkr per år, men antalet dagliga
kollektivtrafikresor i Växjö kommun väntas vara nästan 18 000 färre i det
alternativa bebyggelsescenariot. Se vidare diskussion i kapitel 8 i rapportens
avslutande del.
För Toftaområdet är slutsatsen att en förlängning av tätortslinje 11 är nödvändig
om området öster om Toftasjön ska få ett rimligt trafikutbud. Det ger också den
fördelen att belastningen och olägenheten för de regionala resenärerna minskar, i
enlighet med regionförbundets intentioner för de regionala stomlinjerna. Det är
dock troligen inte nödvändigt att samtliga turer på linje 11 förlängs till Toftasajön
från Sandsbro. Om varannan tur förlängs innebär det halvtimmestrafik i högtrafik
och timmestrafik övrig tid till Toftasjön.
För verksamhetsområdet vid väg 23 söder om Bredvik är nyttan än lägre i
förhållande till kostnaden än Toftaförlängningen. Förutsatt att dagens utbud
behålls för regionlinjerna mot Gemla och Vislanda så bör detta utbud vara
tillräckligt och ge förhållandevis bra utbud om arbetsplatserna förläggs inom 400
meter från vägen. Om turutbudet på regionlinjerna dras ned kraftigt kommer dock
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saken i ett annat läge. Nåot reducerat turutbud på regionlinjerna har dock inte
ingått i de alternativ som jämförts här.
För Bäckaslöv väntas antalet resor på linje 11 halveras i det alternativa
bebyggelsescenariot jämfört med grundscenariot – från 800 till knappa 400
dagliga resor på linjegrenen mellan Resecentrum och Bäckaslöv. I
kollektivtrafiksynpunkt är den alternativa sydöstra sträckningen av linje 11 (figur
22) mer fördelaktig då den är kortare än i grundscenariot.
På Teleborg är antalet resor med linjerna 3, 5 och 6 ungefär lika många i de båda
scenarierna, varför det inte påverkar slutsatserna av jämförelserna
mellanbebyggelsescenarierna.

5.1.4.2.

Station vid Brände udde och bussbro till Campus
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Förlängningen av linje 99 är mycket dyr, främst beroende på den höga turtätheten
(tiominuterstrafik). Om lägre turtäthet accepteras, samtidigt som goda
anslutningar till tågavgångar på Växjö Östra skapas, bör nyttan med
förlängningen i form av minskad restid överstiga produktionskostnaden. Linjen har
antagits kunna dras i PG Vejdes väg genom Universitetsområdet. Stationen kan
dock eventuellt motiveras även utan en busslinje genom att gångavståndet till
Universitetet är cirka en kilometer. Området runt den hypotetiska stationen
planeras även att ha dryga 2 000 sysselsatta 2050 vilket genererar en del resor
även regionalt.
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5.2.

Trafikering av Västra Mark

Fem alternativa trafikeringslösningar genom Västra industriområdet och Västra
Mark har analyserats med avseende på viktade restider och gångavstånd.
De fem alternativen har jämförts utifrån kollektivtrafiksynpunkt (förutsättningar
för ökat kollektivtrafikresande), stadsmiljösynpunkt, stadsutveckingssynpunkt och
genomförandesynpunkt. I det här kapitlet redovisas de olika kriterier för ökat
kollektivtrafikresande samt genomförbarheten.
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5.2.1.
Beskrivning av alternativen
Alternativ 1 är baserat på scenariot BytespunkterTvär med en bytespunkt vid
Arenastaden på Storgatan och en bussgata genom området mot Hejaregatan.
Alternativ 2-5 är å andra sidan också baserade på detta scenario men med en
bytespunkt vid Västerport i stället, vilket inte kräver en bussgata genom
Arenastaden.
Val av stationsläge för Växjö Västra i respektive alternativ har gjorts separat
utifrån kortaste viktade restiden, i relation till minimerad körtid för bussarna.
Följande fem alternativ har studerats (se även figur 30):
Alt 1 – Regionbuss och stadsbuss linje 3, 10 och 99 på gemensam
bussgata genom Arenastaden. Bytespunkt vid I-11 på Storgatan.
Regionlinjerna stannar endast vid Samarkand och Bytespunkt I-11.
Station i västra läget vid Sambandsvägen.
Alt 2 – Regionbussar på Storgatan, stadslinje 3, 10 och 99 på
Smedjegatan – Hejaregatan. Station Växjö västra i östra läget vid dagens
GC-bro. Gemensam bytespunkt Västerport i korsning Smedjegatan –
Storgatan. Enbart regionbussar som går lokalvägen mot Gemla stannar
vid Samarkand.
Alt 3 – Regionbuss i Storgatan som i alt 2. Stadsbuss linje 3 och 10 via
Smedjegatan – Mörners väg. Linje 99 via Hejaregatan för att undvika
långa gångavstånd. Station Växjö västra i östra läget vid dagens GC-bro.
Gemensam bytespunkt Västerport i korsningen Storgatan - Smedjegatan.
Alt 4 – Regionbussar och stadsbuss linje 3 och 10 går i gemensamt stråk
Arabygatan – Linje 99 på Smedjegatan – Hejaregatan – Storgatan Söderleden. Gemensam bytespunkt Västerport i korsningen Arabygatan –
Storgatan. Regionbuss stannar bara vid hållplatserna Västerport,
Arabygatan och Stormarknaden.
Alt 5 - Regionbuss i Storgatan som i alt 2. Stadsbuss linje 3 och 10 via
Arabygatan – Mörners väg. Gemensam bytespunkt Västerport i korsningen
Arabygatan – Storgatan. Station Växjö västra i östra läget vid dagens GCbro.
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Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5
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Figur 30 Fem alternativa
trafikeringslösningar som har utretts
för Västra Mark

Ett ytterligare kriterium för val av trafikeringsalternativ har varit möjligheten att
åstadkomma en bytespunkt som möjliggör attraktiva byten mellan främst
regionala linjer, tvärlinjen och de övriga stadsbusslinjerna. Figur 31 nedan visar
några alternativa lägen för bytespunkterna som beskrivs under respektive
alternativ ovan. Figuren visar enbart på möjliga lägen utifrån maximalt
utrymmesbehov på lång sikt. En förutsättning för dimensioneringen är att
stillastående bussar vid ett hållplatsläge inte ska vara i vägen för avgående bussar
som lämnar bakomvarande hållplatsläge – därav terminalens längd och antal
hållplatslägen (ett per riktning för regionbussar och tre per riktning för
lokalbussar). Drygt en buss i minuten, d v s drygt en buss varannan minut per
riktning, beräknas trafikera terminalen i maxtimmen vardagar. Uppehållstiden har
bedömts till max två minuter per buss. Två av linjerna har femmminuterstrafik
som högst och dessa bedöms behöva ett läge var, medan de övriga två linjerna
med kvarts- respektive halvtimmestrafik delar på det tredje läget. Tre
hållplatslägen bedöms dessutom behövas för att möjliggöra byten mellan minst
tre tätortslinjer samtidigt. Dimensionerande för bredden har, förutom
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fordonsbredden och möjligheten att köra förbi stillastående fordon, varit
möjligheten att anordna skyddade väntmöjligheter på mittplattformen i form av
inglasad vänthall av enklare slag. I föreliggande utredning klargörs främst de
anspråk som skapar en så attraktiv kollektivtrafik som möjligt. Det finns dock
möjlighet att justera miniterminalens dimensioner utifrån andra anspråk. Dock bör
inte antalet hållplatslägen vara färre än två per riktning för att inte skapa onödiga
risker för att bussar sak hindra varandra. Ett alternativ med en vändslinga har
studerats för särskilt Bytespunkt i-11 i alternativ 1. Här bör antalet hållplatslägen
vara tre i åtminstone nordgående riktning då alla regionbussar kommer att
trafikera dessa, plus linjerna mot Jonsboda och Teleborg via Söderleden.
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Figur 31 Alternativ utformning av Bytespunkt I-11
Utifrån linjernas sträckningar i respektive alternativ har följande slagits fast
angående terminalens lokalisering:
Om trafikeringsalternativ 1 väljs bör terminalen förläggas på norra sidan
om Storgatan vid pilen i figuren nedan. Detta då utrymmet mellan den
planerade arenan och Storgatan medger den tänkta terminalens bredd (30
m) samtidigt som terminalen hamnar lämpligt i förhållande till de flesta
linjerna - samtliga busslinjer i detta alternativ utom en stomlinje mot
Jonsboda och en lokallinje mot Bäckaslöv går i stråket Storgatan österut –
bussgatan norrut. Endast en fastighet berörs här.
Om alternativ 2 eller 3 väljs kan terminalen placeras antingen längs med
Storgatan eller Kasernvägen/Smedjegatan i något av hörnen av
korningen. (se figur 32). Det nordöstra läget kommer dock i konflikt med
befintliga byggnader, varför det sydvästra är att föredra, vilket också bör
fungera utrymmesmässigt med den 25 meter breda terminalvarianten.
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Denna placering fungerar även med tänkta trafikeringen enligt figur 30
ovan. Det nordvästra och det sydöstra läget berör minst två fastigheter
var medan det sydvästra och nordöstra berör en eller två fastigheter
beroende på terminalens orientering.

Västerport
bytespunkt
(alt 2-5)

Bytespunkt
I11 (alt 1)
Alt 2-3

Västerport
bytespunkt
(alt 2-5)

Bytespunkt
I11 (alt 1)

Alt 2-3
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Alt
4-5

Alt
4-5

Figur 32 Skisser över möjliga lägen för en bytespunkt vid Västra Mark (Västerport eller Arenastaden).
Tomtgränser är markerade med vit streckad linje
-

Om alternativ 4 väljs bör terminalen av utrymmes- och trafikeringsskäl
lokaliseras nordväst om Storgatans korsning med Arabygatan (se figur
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-

32). Läget kommer i konflikt med befintliga handelsetableringar längs
Smedjegatan och berör en fastighet.
Om alternativ 5 väljs bör terminalen läggas längs med Storgatan för att
undvika svängande manövrer för regionbussarna. Läget sydväst eller
nordväst om Storgatans korsning med Söderleden (se figur 32) bör
fungera då terminalvarianten med sågtandshållplatser väljs. Samtliga
möjliga varianter kommer dock i konflikt med befintliga
handelsbyggnader. Det sydvästra läget berör en fastighet medan det
nordvästra berör två stycken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att placeringen av bytespunkten kan vålla
bekymmer i alternativ 4 och 5 då det saknas lägen som inte kommer i konflikt
med befintlig bebyggelse. Alternativ 1-3 bör dock kunna erbjuda möjlighet att
placera terminalen på mark som idag är impediment.

5.2.2.

Utvärdering

En översiktlig bedömning av respektive alternativs för- och nackdelar när det
gäller påverkan på linjenätets enkelhet, framkomlighet för övriga trafikanter samt
trygghet och säkerhet för kollektivtrafikresenärer ger följande resultat:

5.2.2.1.

Genomförbarhet
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En av förutsättningarna för att trafiklösningen på Västra Mark ska bli så attraktiv
som möjligt för kollektivtrafikresenären är att bytespunkten mellan regional trafik
och tätortstrafiken får en god placering i förhållande till viktiga målpunkter och
möjligheter att åstadkomma en rationell trafikering. Antalet byten vid
bytespunkten varierar mellan alternativen, vilket visas av tabell 17 nedan.
Förutom att fler beräknas byta i alternativ 5 och 6 än i de övriga så är
bytespunkten mer centralt placerad i dessa alternativ vilket ger kortare
gångavstånd till viktiga målpunkter och bostäder, vilket även sig ger fler på- och
avstiganden.
Tabell 17 Antal byten vid bytespunkten på Västra mark i respektive
utredningsalternativ
Alternativ - bytespunkt

Antal byten per vardag

1 – Bytespunkt I-11

2 900

2 – Västerport
3 - Västerport

3 500
3 500

4 - Västerport
5 - Västerport

4 500
4 600

Framkomligheten för kollektivtrafiken vid bytespunkten och i hela området Västra
mark är central. Genomförbarheten av bytespunkten och olika
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framkomlighetsåtgärder i form av främst kollektivtrafikkörfält har därför utretts
för respektive alternativ. En låg möjlighet till genomförande har varit avgörande
för vilka alternativ som har valts ut för vidare jämförelser.
5.2.2.1.1.

Bytespunkter

Alternativ 1: Här bedöms möjligheten att åstadkomma en attraktiv bytespunkt
med rationella trafikeringsförutsättningar som god i det norra läget som beskrivs
ovan. Alla linjer får då goda angöringsmöjligheter samtidigt som utrymmet räcker
för att utforma terminalen för god framkomlighet och komfort. Terminalen måste
byggas på tomtmark men inkräktar inte på befintliga eller planerade byggnader.
Alternativ 2 och 3: Det sydvästra läget, som är det som inte inkräktar på
befintlig bebyggelse, innebär att linjerna som går i stråken Centrum mot
Hejaregatan och Kasernvägen får en viss omväg genom terminalen. Denna
hamnar dock bättre till i förhållande till arbetsplatserna på I-11-området samtidigt
som utrymmet räcker för att utforma terminalen för god framkomlighet och
komfort. Terminalen måste byggas på tomtmark men inkräktar inte på befintliga
eller planerade byggnader. Genomförbarheten bedöms således som goda.
Alternativ 4: För detta alternativ saknas lokaliseringsmöjligheter som inte
inkräktar på befintlig bebyggelse. Det nordvästra är det som är bäst ur
trafikeringshänseende, då enbart tre stadsbusslinjer varav en stomlinje, får
omvägar genom terminalen. Beroende på utrymmeskravet bedöms dock
genomförbarheten som mindre god.
Alternativ 5: Inte heller här bedöms det möjligt att åstadkomma en attraktiv
terminal utan att komma i konflikt med befintlig bebyggelse. Två lokala linjer får
omvägar genom terminalen om denna placeras i det sydvästra läget, som dock i
övrigt anses vara det bästa i detta trafikeringsalternativ.
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5.2.2.1.2.

Genomförbarhet av framkomlighetsåtgärder

Alternativ 1: En viktig framkomlighetsaspekt för alternativ 1 är passagen mellan
arenorna på bussgatan genom Arenastaden. Den största arenan rymmer cirka
12 000 personer varav uppskattningsvis hälften kommer att korsa bussgatan vid
evenemangsslut för att nå bil- och cykelparkeringar och bussar. Dessa
framkomlighetsproblem kommer dock att vara koncentrerade till exempelvis
matchslut och efter konserter varför betydelsen inte bör överdrivas. Genom
området bör dock framkomligheten för mjuka trafikanter vara högt prioriterad
vilket påverkar bussarnas framkomlighet negativt. Det bedöms dock som möjligt
att skapa busskörfält/bussgator på hela sträckningen utan intrång på fastigheter.
Alternativ 2: Busskörfält ger krav på intrång på fastigheter (dock ej rivning av
hus) på Smedjegatan mellan Storgatan och Hejaregatan. Det bedöms gå att skapa
busskörfält eller bussgata även på Hejaregatan och Storgatan utan intrång på
fastigheter.
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Alternativ 3: Busskörfält ger krav på intrång på fastigheter (dock ej rivning av
hus) på Smedjegatan mellan Storgatan och Mörners väg, största intrången är
mellan Storgatan och Hejaregatan. Busskörfält på Mörners väg kräver troligen ej
intrång på fastigheter men kan ge ökad biltrafik på alternativa gator. Det bedöms
gå att skapa busskörfält Storgatan utan intrång på fastigheter.
Alternativ 4: Busskörfält ger krav på begränsade intrång på fastigheter längs ena
sidan av Arabygatan. Busskörfält på Mörners väg kräver troligen ej intrång på
fastigheter men kan ge ökad biltrafik på alternativa gator.
Alternativ 5: Busskörfält ger krav på begränsade intrång på fastigheter längs ena
sidan av Arabygatan. Busskörfält på Mörners väg kräver troligen ej intrång på
fastigheter men kan ge ökad biltrafik på alternativa gator.

5.2.2.2.

Enkelhet

Kriteriet har bedömts utifrån att så få stråk som möjligt eftersträvas för att det
ska vara enkelt att lära sig var bussen går samt huruvida bytespunkten är centralt
(bra) eller perifert (dåligt) belägen.
En fördel har ansetts vara om alla linjer i samma stråk och det är enkelt att
trafikera stationen.
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5.2.2.3.

Framkomlighet

Kriteriet har bedömts utifrån kollektivtrafikens anspråk på god framkomlighet,
vilket i sin tur i viss mån är avhängigt av på hur väl samlade linjerna är och vilka
framkomlighetsåtgärder som anses genomförbara enligt genomgången i avsnitt
6.2.2.2. Ju fler linjer som trafikerar samma stråk desto enklare är det att motivera
en prioritering av kollektivtrafiken i detta stråk. I bedömningen av framkomlighet
har även linjernas genhet, antal svängar (påverkar åkkomforten och bör
minimeras) och korsande gångstråk tagits med. Det senare berör inte minst
alternativ 1 där stora gångflöden som korsar bussgatan genom Arenastaden kan
förväntas vid större evenemang och matcher på främst den stora arenan (se
ovan).

5.2.2.4.

Trygghet och säkerhet

Aspekten har bedömts utifrån möjligheten att anlägga trygga hållplatser.
Hållplatser som är ensligt belägna upplevs oftare som otrygga än om de är
belägna där det förekommer någon form av annan verksamhet som ger upphov
till mer liv och rörelse i närområdet.
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Tabell 18 nedan redogör för en samlad bedömning av hur väl respektive alternativ
uppfyller de olika kvalitativa kriterierna som beskrivs ovan.
Tabell 18 Sammanställning de mjuka kriterierna enkelhet och trygghet
Alternativ

1

2

3

4

5

Enkelhet

+++

++

+

++

+

Framkomlighet

++

++

++

++

+

Trygghet

++

++

++

+++

+++

Sammanfattande
betyg (-2 - 2)

1,5

1

0,5

1,5

0,5

5.2.2.5.

Gångavståndsanalys

Förutom dessa kriterier har även ett behov funnits av att bedöma tillgängligheten
till hållplatser som trafikeras av linjer med olika turtäthet. Som en grund för en
sådan bedömning har antal boende, sysselsatta och besöksmål inom 200, 400
respektive 600 meter fågelvägen från hållplatser med minst en respektive minst
150 avgångar per vardag beräknats för respektive alternativ utifrån nulägets och
2050-scenariets boende och arbetsplatser. Resultatet, som visas i tabell 19 på
nästa sida, visar en något blandad bild beroende på vilket kriterium för turtäthet
eller vilket högsta gångavstånd som väljs. Det alternativ som har högst antal
boende, sysselsatta och besöksmål är gulmarkerat i tabellen.
Som synes täcks i vissa fall lika många boende och sysselsatta in i flera alternativ
vilket beror på att de beräknade influensområdena per hållplats delvis överlappar
varandra. Om man ser totalt antal boende, sysselsatta och besöksmål inom 600
meter är alternativ 1 bäst både för hållplatser som över huvud taget trafikeras och
för dem som har en trafik som motsvarar stomlinjetrafik (150 turer per vardag).
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Tabell 19 Antal boende, arbetsplatser och besökare inom 200, 400 respektive 600
meter fågelvägen från hållplatser med minst en respektive minst 150 avgångar
per vardag i trafikeringsalternativ 1-5

Avstånd
till
hållplats
200 m
400 m
600 m
200 m
400 m
600 m
Medel

Antal avgångar per
dag.
minst en avgång/dag
minst en avgång/dag
minst en avgång/dag
Minst 150 avgångar/dag
Minst 150 avgångar/dag
Minst 150 avgångar/dag

Antal boende, anställda och besökare per
alternativ
1
2
3
4

11
24
32
8
20
28
20

370
165
486
719
265
539
924

11
24
32
8
19
27
20

565
252
431
691
844
957
790

11
24
32
9
20
28
20

565
252
431
253
169
185
976

12
24
32
10
19
27
21

906
252
431
151
997
997
289
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24
32
10
20
28
21

av

90

5

906
252
431
482
169
185
404

Om man bara räknar med de närmaste boende, sysselsatta och besöksmålen
(inom 200 meter) är dock alternativ 5 bäst, men skillnaden i antal boende,
sysselsatta och besöksmål är större gentemot alternativ 1 jämfört med för de
längre gångavstånden.
Om samtliga beräknade avstånd vägs samman till ett medelvärde blir således
alternativ 5 bäst då de har avgjort fler boende, sysselsatta och besöksmål inom
korta gångavstånd från hållplatser med stomlinjetrafikering.
Gångavståndet brukar antas vara 1,3 gånger så långt som fågelvägsavståndet, i
enlighet med Vägverkets Effektsamband.
5.2.2.6.

Viktade restider

Även totala restider har beräknats för alla resor i hela Växjö kommun, även
regionala med start eller mål i kommunen, beroende på vilket alternativ för
trafikering av Västra Mark som väljs. Den viktade restiden tar hänsyn till
resenärens upplevelse av åktid, byten, gångtid till hållplats och väntetid genom att
de senare viktas upp i förhållande till åktiden (se även avsnitt 1.2 för beskrivning
av begreppet). Eftersom hela kollektivtrafiksystemet i Växjö kommun samt de
resor som väntas ske i detta år 2050 använts som underlag vid beräkningarna så
är skillnaderna inte så stora. Det går dock att urskilja att alternativ 2 får lägsta
viktade restider vilket således innebär att detta alternativ innebär lägst
resuppoffring för de resor som sker i Växjö kommun. Skillnaden mot alternativ 3
är dock minimal, vilket viss i tabell 20 nedan. Alternativ 1 och 4 sticker i någon
mån ut genom att de har lite större skillnad i viktad restid mot de övriga.
Tabell 20 Total viktad restid för resta resor per alternativ samt skillnader mellan
dessa
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Alternativ

1
2
3
4
5

5.2.3.

Viktad restid
(resenärsminuter)
3
3
3
3
3

243
232
233
243
237

053
936
384
347
211

Rank

4
1
2
5
3

Procentuell
skillnad
mot alt 2
0,31%
0,01%
0,32%
0,13%

Slutsatser – sammanvägd bedömning

Utifrån ovanstående analyser har en sammanvägd bedömning gjorts av summan
av de använda kriterierna. Först har respektive kriterium viktats beroende på den
bedömda betydelsen av kriteriet i förhållande till de andra. Den viktade restiden
inkluderar såväl gångavstånd som restid och väntetid, varför denna har viktats
högst med vikten 0,5, följt av den kvalitativa värderingen av enkelhet,
framkomlighet och trygghet. Gångavståndet ingår som sagt delvis i den viktade
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restiden varför detta kriterium har viktats lägre. Bytespunkten antas inte ha en
avgörande betydelse för hela linjenätets attraktivitet, även om den lokalt kan vara
viktig.
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Värdet på respektive kriterium för respektive alternativ har sedan betygsatts.
Utifrån detta har ett sammanvägt medelbetyg beräknats för respektive alternativ,
vilket framgår av tabell 21 på nästa sida. Kriteriet enkelhet, framkomlighet,
trygghet har baserats på sammanställningen i tabell 20 på föregående sida
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Tabell 21 Sammanställning av de bedömda kriterierna för trafikeringsalternativ 15 genom V Mark
Alternativ

Kriterium

1

Genomförbarhet framkomlighet

Vikt

Betyg (-2 +2)

God

Genomförbarhet bytespunkt

2

Mycket god

Total viktad restid

0,5

-0,5

Enkelhet, framkomlighet, trygghet

0,3

1,5

Gångavstånd

0,2

-0,5

Attraktivitet bytespunkt

0,1

0,5

Genomförbarhet framkomlighet

God

Total viktad restid

0,5

0,5

Enkelhet, framkomlighet, trygghet

0,3

1

Gångavstånd

0,2

-1

Attraktivitet bytespunkt

0,1

1

Genomförbarhet framkomlighet

God

Total viktad restid

0,5

0,5

Enkelhet, framkomlighet, trygghet

0,3

0,5

Gångavstånd

0,2

-1

Attraktivitet bytespunkt

0,1

1

Genomförbarhet framkomlighet

Mindre god

Total viktad restid

0,5

-0,5

Enkelhet, framkomlighet, trygghet

0,3

1,5

Gångavstånd

0,2

0,5

Attraktivitet bytespunkt

0,1

-0,5

Genomförbarhet framkomlighet

0,06

Litet
intrång

Genomförbarhet bytespunkt

c:\users\ellrub\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.mso\7f7de2df.doc

0,08

Litet
intrång

Genomförbarhet bytespunkt

5

0,1

Visst
intrång

Genomförbarhet bytespunkt

4

0,04

Visst
intrång

Genomförbarhet bytespunkt

3

Summa

Mindre god

Total viktad restid

0,5

0

Enkelhet, framkomlighet, trygghet

0,3

0,5

Gångavstånd

0,2

0,5

Attraktivitet bytespunkt

0,1

-0,5

0,05

Som kan avläsas i tabellen bedöms alternativ 2 bäst uppfylla de uppställda
kriterierna. En starkt bidragande faktor till detta är nätets enkelhet i kombination
med möjligheten att få till en attraktiv bytespunkt vid Västerport. Alternativet
kräver dock att stationen Växjö Västra placeras i ett östligt läge vid dagens GCbro i Kasernvägens förlängning.
(Övriga kriterier, stadsutvecklingseffekter - tillgänglighet som drivkraft
d) påverkan på hur stark stationen kan bli
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e) lokala störningar/stadsmiljöeffekter, trygghet och trafiksäkerhet för andra än
kollektivtrafikresenärer)?

6. Fördjupade analyser av valt linjenätsförslag
6.1.

Motiv till val av linjenät
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Slutsatsen av jämförelserna av nyckeltal rörande antal resor, utbud, produktion
och måluppfyllelse ger att, trots att SlingorDirekt-scenariot ger något fler resor, så
anses BytespunkterTvär vara det mest fördelaktiga nätet (figur 33).
BytespunkterTvärlinjer anses som bäst då det har
•
Lägst restidskvoter
•
Lägst viktad restid per resa
•
Minst risk för kapacitetsbrist i högtrafik
•
Sannolikt är billigast om hänsyn tas till att det andra scenariot sannolikt
behöver fler turer i högtrafik för att undvika trängsel
•
Har mindre behov av kompletterande anropsstyrd trafik på Norr och
Hagavik.
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Figur 33 Slutgiltigt förslag till linjenät. Bytespunkterna på Västra Mark, Norremark,
Samarkand och Teleborg har markerats med svarta cirklar
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Tillsammans med resultaten av analyserna – främst kostnader, förväntat resande
samt nyckeltalen som beskrivs ovan, presenteras här förslag på linjenät utifrån
tidigare genomförda steg. Resultaten kommer bland annat att användas i arbetet
med bussatsning 2013. Förslag på linjenät och bytespunkter som bör etableras
samt identifiering av större infrastrukturåtgärder som krävs för att genomföra
nätet har tagits fram. Södra länkens framtida funktion och dragning utifrån
kollektivtrafikens anspråk diskuteras vidare i kapitel 9.

6.1.1.
Motiv till val av linjekopplingar i Centrum
Generellt har genomgående linjer eftersträvats, liksom någorlunda samma
underlag på båda sidor om Centrum på ytterändarna. För att jämna ut underlaget
under dagen har såväl arbetsplatsområden som bostadsområden i möjligaste mån
täckts in av samma linjer, varje linje trafikerar såväl bostäder som arbetsplatser.
Kopplingarna har bestämts av följande förutsättningar:
•
Omfattande resande S Fyllerud – arbetsplatser i Jonsboda/Reningsverket –
motiverar L4 med hög turtäthet. Ungefär samma körtid från centrum till
vardera ändhållplats.
•
Relationen mellan Teleborg, med universitetet, och Centrum är den absolut
största i antal resor och motiverar väl tre stomlinjer plus tvärlinjen 99 mot
Västra Mark. Den senare motiveras av att relationen med det enskilt största
resandet från V Mark är mot Teleborg.
•
L2 – sträckningen motiveras av att resandeunderlaget från
arbetsplatsområdena i V Mark och Ekeberg kompletteras av bostadsområden
på Väster, Sjöudden och Öster.
•
L5 dras ända ut till Hovshaga via Araby för att förse även Västra
Hovshaga/Danneborg med god kollektivtrafikförsörjning samt koppling till
lokal service vid Hovshaga C. Resandeunderlaget i Hovshaga motiverar dock
inte i sig linjen. Genom tillskottet av resande från Araby kan dock linjen
motiveras. L5 och L6 förbinder universitetet med de befolkningstäta områdena
i Araby och på Väster.
•
De underlagsmässigt svagare områdena Bredvik, Hov, Norr, Sandsbro och
Regementsstaden trafikeras av L10 och L11 med lägre turtäthet. Kopplingen
mellan ytterändarna på respektive linje har skett så att underlaget blir relativt
lika i respektive ändpunkt för att möjliggöra samma turtäthet längs hela
linjen.
•
Tvärlinjen – det största tvärresandet sker mellan Teleborg och V Mark samt
mellan V Mark och Araby -->Hovshaga.

6.1.2.

Övriga slutsatser och kommentarer

6.1.2.1.
Regionlinjer
Jämfört med dagens trafikering kommer förslaget att innebära framför allt genare,
robustare och mer konsekventa linjesträckningar för regionlinjerna. Det kommer
inte att finnas några varianter som bara trafikeras av några turer eller del av
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dagen. Detta innebär att möjligheterna till att inrätta busskörfält och prioriteringar
i korsningar ökar då alla linjer går i samma stråk.
Resor till områden utanför gångavstånd från av regionlinjerna trafikerade
hållplatser kommer att hänvisas till byten vid någon av de angivna
bytespunkterna. Eventuellt indragna hållplatsuppehåll har inte studerats närmare i
föreliggande arbete, utöver i de särskilda fördjupningar som gjorts av Västra Mark
och Tofta. De kan dock vara lämpligt att dra in vissa hållplatser för regionlinjerna i
de centrala delarna av staden där dessa trafikeras mycket tätt. Det är då av vikt
att en konsekvent trafikering upprätthålls så att alla turer på respektive linje
stannar vid samma hållplatser.

6.1.2.2.

Nya linjesträckningar på stadsbussarna

På ett antal ställen föreslås att andra gator trafikeras av stadsbusslinjer än vad
som är fallet idag. Det gäller bland annat linjen mot Högstorp – Hollstorp som
föreslås trafikera en mer direkt sträckning jämfört med idag genom Högstorp.
Detta för att undvika förlängd restid för resenärer från de relativt många
invånarna i Hollstorp mot Centrum. Norra delen av Högstorp kommer i och med
detta att i viss mån få längre gångavstånd, vilket delvis kompenseras av högre
turtäthet. Dessutom finns möjlighet att låta linjen mot S Fylleryd trafikera
områdets norra del via hållplatser på Kalmarvägen. Vid Hovshaga dras lämpligen
linje 1 på Kungsgårdsvägen för att undvika onödiga svängar och snabba upp
resorna från Ö Lugnet och N Hovshaga.
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En linjesträckning som inte finns idag är också mellan västra Araby och västra
Hovshaga (Ulriksbergspromenaden – Kalendervägen). Motivet till denna dragning
av linje 5 är att skapa en gen och snabb linje för Västra Hovshaga som ändå har
tillräckligt underlag för hög turtäthet -5 turer/timme i högtrafik. Genom att
kombinera det tätbefolkade Araby med det glesare Hovshaga uppnås detta
underlag.
På Västra Mark har grundförslaget utgått från en bussgata genom Arenastaden.
Vid en fördjupad utredning ar området har dock en lösning med skilda körvägar
för regionala linjer respektive tätortslinjer funnits vara mest fördelaktigt utifrån de
kriterier som bedömts. I denna lösning går tätortslinjerna på Smedjegatan –
Hejaregatan medan regionlinjerna går snabbaste vägen via Storgatan.
På Teleborg är en av slutsatserna av analyserna att åtminstone två av de tre
stomlinjerna bör trafikera Universitetet då det är en mycket viktig målpunkt. Linje
5 mot Lugnadal bör vara den som går genom södra delen av Campusområdet på
Stallvägen för att undvika svängar i korsningen med Teleborgsvägen. Vidare
söderut bör möjligheten att kunna dra linjen genom Lugnadal längs den före detta
banvallen mellan Raskens väg och Seglarevägen undersökas närmare för att
undvika en onödigt lång och krokig körväg vidare mot Löparvägen.
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6.1.2.3.
Ytterligare åtgärder för att öka resandet på
befintliga sträckningar
Utöver de linjenätsåtgärder som föreslås här bör även den fysiska planeringen av
ny bebyggelse i befintliga områden anpassas efter det stomlinjenät som slutligen
beslutas. Utifrån kollektivtrafikens behöv bör bebyggelsen lokaliseras för att
möjliggöra bekväma gångavstånd till hållplatser med stomlinjetrafik, eller minst
150 turer per dag. Det lämpliga fågelvägsavståndet varierar med
lutningsförhållandena, men gångtiden bör inte överstiga sex minuter för 90
procent av de nya bostäderna.

6.1.2.4.

Tvärlinje och bytespunkter

Förslaget innehåller en tvärlinje som förbinder Västra Mark/Samarkand med
Universitetet/Teleborg och Hovshaga – Norremark. Analyserna som genomförts
visar att linjen kommer att få ett mycket högt resande – nästan 10 000 resor per
vardag, eller fjärde tyngsta linjen i Växjö – vilket visar på behovet av
tvärförbindelser. Det största resandet väntas ske i relationen Teleborg – V Mark.
Bytespunkterna vid främst V Mark, Hovshaga C, Teleborg C och Norremark
kommer att få stor betydelse i och med det föreslagna linjenätet, även om
Resecentrum även i fortsättningen kommer att dominera bytena. Resecentrum
kommer dock att avlastas en del och linjenätet med de nya bytespunkterna
kommer ge upphov till ett annat resmönster än idag.

6.2.

Linjenätets måluppfyllelse
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6.2.1.

Marknadsandel och resgenerering

Ramböll har antagit dagens resandenivå i befintliga områden (ca 0,15 resor/inv
och dag) och ca dubbelt så hög alstring av kollektivtrafikresor i nya områden (0,30,6). Alstringstal runt 0,4-0,6 resor per invånare och dag förutsätter att de nya
områdena byggs för att möjliggöra gena linjesträckningar, hög framkomlighet och
korta gångavstånd. Hållplatser bör förläggas i naturliga noder och
skärningspunkter i bebyggelsen och områdena bör vara välintegrerade.
Antagandena om resalstring skiljer sig mellan olika områden beroende på
lokalisering centralt/perifert, inblandning av verksamheter, bebyggelsestruktur
och förväntad befolkningsstruktur.
Om förändringar av linjenätet kombineras med marknadsföring, komfortåtgärder,
framkomlighet för bussen, sänkt framkomlighet och höjda kostnader för biltrafiken
kan resandeökningen bli större än de 20 procent som beräknats utifrån de effekter
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som linjenätsförändringen ger. I Karlstad hade de räknat fram en resande ökning
på 15 procent men den blev 37 procent tack vara bland annat marknadsföring,
komfortförbättringar och imageinsatser.

6.2.2.

Konkurrenskraft - restider

I figur 34 på nästa sida visas skillnader i restidskvoter för resor mot Centrum
mellan nollalternativet och det slutligen valda förslaget till omlagt linjenät –
BytespunkterTvär. Den totala viktade restidskvoten är betydligt lägre i det
omlagda linjenätet än i nollalternativet, vilket visas av tabell 4 i avsnitt 4.1.
Kvoten för resor mot Centrum är 0,21 enheter lägre, för resor mot Samarkand 0,9
enheter lägre och mot Universitetet 0,7 enheter lägre i BytespunkterTvär än i
Nollalternativet.
Om man tittar områdesvis ger det föreslagna linjenätet förbättrade restidskvoter i
främst de östra, centrala och nordvästra delarna av staden. Områden som Araby,
Hovshaga, sydvästra Teleborg och Högstorp får således förbättringar, främst
genom högre turtäthet och genare linjesträckningar. Även delar av Öjaby och
Västra Mark får förbättringar av denna anledning. Norremark och delar av
Sandsbro får längre gångavstånd ock därmed sämre kvoter än i nollalternativet,
vilket även är fallet med delar av östra Teleborg, Räppe och Hov.
Tabell 22 nedan visar hur stor andel av befolkningen som får bättre, lika bra
respektive sämre restidskvoter med föreslaget till nytt linjenät jämfört med
nollalternativet. Nästan två av tre invånare i Växjö år 2050 får bättre restider
mot Centrum medan en knapp tredjedel får en försämring jämfört med idag.
Tabell 22 Andelar av befolkningen som vår mycket bättre (förbättring av
restidskvoten med mer än 1), bättre (förbättring på 0,1-0,9) lika respektive sämre
restidskvoter i föreslaget till omlagt linjenät jämfört med nollalternativet
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Förändring

Mycket
bättre
Bättre
Lika
Sämre

Antal
invånare
2050
14 222

Andel av
invånarna
2050
10,9%

65 424
11 596
39 421

50,1%
8,9%
30,2%
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Figur 34 Förändring av restidskvoter mellan nollalternativet - modifiering av
dagens linjenät - och det slutliga förslaget till nytt strategiskt linjenät. MInskad
kvot innebär en förbättring av kollektivtrafikens konkurenskraft i förhållande till
bilen
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6.3.

Kapacitet – framkomlighet i gatumiljön

En översiktlig studie har gjorts av vilka konsekvenser som det föreslagna
linjenätet får för de mest trafikerade gatorna i Växjö centrum – Storgatan,
Linnégatan, Sandgärdesgatan, Fagrabäcksvägen och Teleborgsvägen. Det totala
antalet fordon per riktning och vardag visas i figur 35 nedan. Som mest handlar
det om 68 fordon per riktning vid Växjö resecentrum, inkluderat regionbussar.
Med de turtätheter som föreslås kommer följande antal turer att trafikera
resecentrum per riktning i maxtimmen klockan 07-08 och 16-17: Linje 1: 8 turer
per riktning, linje 2: 4 turer per riktning, linje 3: 9 turer per riktning, linje 4: 12
turer per riktning, linje 5: 5 turer per riktning, linje 6: 8 turer per riktning, linje
10: 2 turer per riktning och linje 11: 4 turer per riktning.

Figur 35 Antal turer per dag i Växjö centrum i BytespunkterTvär-scenariot
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6.4.

Infrastrukturåtgärder

Nedan samt i figur 36 på sidan 78 beskrivs de större åtgärder som krävs för att
kunna införa hela linjenätet BytespunkterTvär. En etappvis utbyggnad är dock
möjlig och bör då baseras på hur utbyggnaden av nya bostadsområden sker.

•

•

6.4.1.
Större åtgärder
Bussgata med busstunnel under Norrleden mellan Nydalavägen och
Danneborgsvägen. Berör en linje med som högst fem turer i timmen per
riktning. En möjlig konfliktpunkt är dragningen längs Kalendervägen, en lokal
bostadsgata.
Bussgata genom Arenastaden mellan Storgatans korsning med
Sambandsvägen och Hejaregatan om alternativ 1 genom Västra Mark väljs.
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•
•
•
•
•

•
•

•
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•

Bytespunkt vid korsningen med Storgatan om alternativ 1 väljs, eller i
korsningen Smedjegatan/Storgatan om alternativ 2 väljs. Berör samtliga
regionala linjer västerifrån samt en stomlinje och en övrig linje – totalt 23
bussar per timme och riktning som högst.
Bussgata mellan Raskens väg och Seglarevägen på Teleborg. Fem turer i
timmen som högst.
Breddad bro över järnvägen vid Sambandsvägen.
Ny bro över Sundet som tål busstrafik.
Bytespunkt på parkeringen SV om Samarkand. På sikt flyttad till Storgatan om
trafikplatsen byggts om.
Avskild hållplats samt bytespunkt vid Norremark (Björnvägens bro över
Sandsbrovägen). Innefattar hållplatser längs Sandsbrovägen (avskilda) och
Björnvägen.
Bytespunkt vid Teleborgs Centrum.
Ev genare körväg mellan Marketenterivägen och den nya vägtunneln under
järnvägen mot Bäckaslöv (bara om alternativ 1 väljs för trafikeringen av
Västra Mark).
Om alternativ 2 väljs för trafikering av Västra Mark krävs en ny bro för
busstrafiken i Kasernvägens förlängning, liksom att stationen Växjö V får ett
östligare läge vid denna bro.
Framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och korsningsprioriteringar
längs Teleborgsvägen, Storgatan, Fagrabäcksvägen och Sandsbrovägen.
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Figur 36 Större infrastrukturåtgärder som krävs för att trafikera linjenätsupplägget
i Bytespunkter tvär-scenariot. Åtgärder markerade med (S) är av mer omfattande
art än övriga
Linjenätet bygger i viss mån på att en ny station Växjö Västra byggs vid
Sambandsvägen eller Karsernvägens förlängning, vilket dock inte har analyserats
ingående i denna linjenätsanalys.
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6.4.2.

Mindre åtgärder

Utöver de ovan beskrivna åtgärderna kommer mindre åtgärder att behöva
genomföras för att
Prioriteringsåtgärder längs Linnégatan (om denna väljs som samlande bussgata
för linjer österut), Teleborgsvägen, Fagrabäcksvägen och Storgatan väster om
Sandgärdsgatan. I scenariets maxtimme kommer Sandgärdsgatan att trafikeras
av som mest en buss i minuten per riktning. Teleborgsvägen kommer att
trafikeras av 51 bussar per timme och riktning i maxtimmen vid Simhallen medan
Fagrabäcksvägen kommer att trafikeras av 22 bussar som mest per riktning och
timme. Linnégatan kommer att trafikeras av 34 bussar per timme och riktning
norr om Storgatan, men nära det dubbla söder om denna gata.
Övriga mindre åtgärder handlar om:
•
Nya hållplatser längs Munkagårdsvägen/Fyllerydsvägen i Sandsbro. Idag
trafikeras bara dessa gator enkelriktat – nya hållplatser behövs på andra
sidan.
•
Nya hållplatser längs Arabygatan norr om Norrleden
•
Breddad väg samt genare kurvor mellan Sambandsvägens bro över järnvägen
och korsningen med Gamla Bäckaslövsvägen
•
Nya vändplaner i Sandsbro, Hovshaga C, Sjöudden, samt förstås vid alla
ändpunkter till linjer som förlängs in i nya områden.
•
Punkterna där många byten beräknas ske framgår av tabell 10 i avsnitt 4.2.4.
och innefattar bland annat hållplatserna Hovshaga C, Simhallen och
Strykjärnet. Här kan åtgärder i gaturummet för att underlätta dessa byten
behöva vidtas.
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6.5.

Effekter på pågående arbeten

6.5.1.
Stationsområdets ombyggnad och trafikering av
Centrum
Linjenätet har utformats för att undvika onödiga vändningar av fordon tillhörande
stadstrafiken vid Resecentrum. Även fortsättningsvis kommer dock ett flertal
regionbussar att behöva vända i cirkulationsplatsen vid Linnégatan. En
rekommendation som vi dock kan göra är att säkerställa bussarnas framkomlighet
i Linnégatan och göra den till gemensamt busstråk åt NO. Om så krävs kan gatan
behöva stängas av för övrig trafik.

6.5.2.
Södra länken
Etapp 1 av södra länken byggs mellan Tävelsåsvägen och infart till Vikaholm. I
linjenätsutredningen förutsätts att ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk dras
centralt genom Jonsboda-området antingen som en bussgata eller huvudgata med
god framkomlighet, vilket förutsätter att en smidig koppling till Södra länken
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erbjuds österifrån. Vidare behöver hållplatslägen finnas med i planeringen i
anslutning till de nya områdena vid Tävelsås och området söder om Bergundasjön.

6.5.3.
Vikaholm
Ett förslag har tagits fram om att en av busslinjerna får sin ändhållplats i området.
Infarten blir lämpligast Allmogevägen. Samma sträckning bör följas i båda
riktningar och således behöver en vändslinga anläggas inom området.

6.5.4.
Hovshaga centrum
All busstrafik bör gå på Kungsgårdsvägen – även för linjen som har Hovshaga C
som ändhållplats och dras via Kastellvägen. Hållplatsens lokalisering längs
Kungsgårdsvägen och utformningen kan behöva ses över för att skapa gena
gångvägar och en trivsam och trygg miljö.

6.5.5.

Ombyggnad av Österleden (RV25)

Ombyggnaden av väg 25 i korsningen med Fagrabäcksvägen och Ronnebyvägen
bör möjliggöra god framkomlighet för såväl regional busstrafik och den lokala
linjen mot Södra Fylleryd via Kalmarvägen såsom den lokala trafiken mot
Högstorp – Hollstorp på Högstorpsvägen. Kollektivkörfält i Fagrabäcksvögen bör
samordnas med denna ombyggnad.

6.5.6.
Detaljplan för Bärnstenen.
Utförliga analyser av resandeunderlag ger vid handen att alternativ A, med
busstrafik längs Ulriksbergspromenaden och Liedbergsgatan även fortsättningsvis
bör eftersträvas. Busstrafik inom området längs smalspåret kommer således även
i fortsättningen inte att rekommenderas.
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6.5.7.
Detaljplan för Limnologen syd.
Inga stora synpunkter, utöver att framkomligheten för busstrafiken längs
Teleborgsvägen bör säkerställas genom prioriteringsåtgärder i form av särskilda
körfält och klackhållplatser.

6.5.8.
Planprogram för Bäckaslöv
Analyser som gjorts utifrån bebyggelsestrukturen i grundscenariot vad gäller
utbyggnad i utkastet till ny ÖP ger vid handen att störst nytta för resenärerna
uppkommer om en planskildhet mot järnvägen anläggs i Marketenterivägens
förlängning söderut i handelsområdets västligaste del. Detta för att kunna skapa
såväl goda förbindelser till handelsområdet som till den nya bebyggelsen söder om
järnvägen.
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7. Pendlarparkeringar
Utifrån en studie av framgångsfaktorer för pendlarparkeringar som genomförs i
Skåne3 har kriterier på vad som behövs för att pendlarparkering ska bli attraktivt
testats för Växjös förutsättningar. En exempelresa mellan Åseda och Växjö har
använts för att testa huruvida pendlarparkeringar i Växjö tätorts utkant kan vara
lämpliga (se tabell 19 nedan). Alla kriterier är inte uppfyllda för exempelresan
Åseda-Växjö Centrum via en hypotetisk pendlarparkering vid dagens bytespunkt
på Norremark. Det är främst det faktum att 90% av restiden ligger innan
pendlarparkeringen som är problemet. Parkeringen är belägen alldeles för nära
målpunkterna i Växjö för att bilisten ska anse det vara någon nytta med att ställa
bilen de sista kilometrarna. Dessutom är turtätheten på dagens linje 5 från
Sandsbro för låg och möjligheten att nå många målpunkter längs denna linje liten
utöver själva Centrum.
Denna slutsats stärks av att Helsingborg gjort liknande försök och inte fått det att
fungera. Exemplet från Åseda - Växjö behandlar dagens situation och inte 2050scenariot. Höjda bränslepriser bedöms dock inte påverka slutsatsen, det enda som
skulle kunna påverka slutsatsen är trängselavgifter, eller avstängningar och
kraftigt höjda p-avgifter. Eventuellt kan pendlarparkering för utpendlare bli mer
attraktivt, men det gagnar inte staden lika mycket eftersom det då ändå blir korta
bilresor i staden. Lägen som kan vara aktuella för pendlarparkeringar om inga nya
restriktioner införs för biltrafik och –parkering i Växjö centrum är så nära
inpendlarnas bostadsort som möjligt vid viktigare regionala hållplatser och
stationer stationerna i Lammhult och Gemla. Om restriktioner eller styrande
avgifter införs kan pendlarparkeringar lokaliseras även vid de bytespunkter som
beskrivs i avsnitt 5.2 och figur 36 i avsnitt 6.4.1 (Västerport/I-11, Norremark,
Teleborg C m fl) samt vid stationerna i Växjö V och den i avsnitt 5.1 skisserade
stationen Växjö Ö.
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Tabell 23 Presentation av kriterier för pendlarparkeringar från Nordin och
Thylander samt utfall för relationen Åseda - Växjö
Kriterium

Riktvärde enligt
Nordin och Thylander

Utfall för Åseda Växjö

Total reslängd

>30 km

49 km

Andel av totala
avståndet
Avstånd till parkering
från extern ort

10-15 procent av total
reslängd
5 km

90 procent av total
reslängd
45 km

Restidskvot
Turtäthet

<1,41
>20 minuter

1,34
15-30 minuter

3

Nordin, Andreas och Thylander, Mikael; Pendlar- och samåkningsparkeringar i Skåne– en

inventering och analys (2005), examensarbete vid LTH, Institutionen för Teknik och
samhälle – Trafik och väg.
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8. Diskussion – jämförelser mellan grundscenario och
alternativt bebyggelsescenario
De främsta befolkningsmässiga skillnaderna mellan grundcenariot och det
alternativa bebyggelsescenariot framgår av tabell 12 i avsnitt 5.1.2.1 ovan. Det
som främst skiljer scenarierna åt är att en större del av befolkningen är mer
utspridd i det alternativa bebyggelsescenariot – antalet invånare är färre men
antalet nybyggnadsområden är fler i det alternativa scenariot. När det gäller
arbetsplatserna är förhållandena delvis annorlunda med ett större antal
sysselsatta i det alternativa scenariot – främst genom att nya områden
tillkommer.
I tabell 24 nedan framgår antal invånare med gångavstånd till respektive linjegren
i grundscenariot respektive det alternativa bebyggelsescenariot, där även
förlängningen av linje 99 till Brände Udde - Växjö Östra – Ekeberg finns med.
Vissa områden täcks in av flera grenar.
Antalet resor sjunker generellt beroende på den något mindre befolkningen i det
alternativa bebyggelsescenariot, men vissa grenar såsom grenen mot Västra
Teleborg via Universitetet och Bredviksgrenen ökar, beroende på den
tillkommande bebyggelsen på Campus och Romalyckan samt industriområdet vid
väg 23. Tvärlinjens resande ökar kraftigt då den förlängs över Trummen till
Ekeberg via Växjö Östra.
Tabell 24 Antal resor per linjegren. Jämförelse mellan grundcenariet och det
alternativa bebyggelsescenariet med där föreslagna linjeförlängningar
Linjegren

Antal
resor 2050
Nollalt

Antal resor
2050
BytespunkterTvär

Antal resor 2050
Alternativt
bebyggelsescenario

Befolkning längs
respektive gren
2050 alternativt
bebyggelsescenario

Hovshaga C

8 813

8 064

7 014

13 359

Ö Lugnet

3 432

3 402

3 388

14 714

901

4 662

3 626

14 961

4 338

4 696

3 970

9 076
2 334

Folkhögskolan
Hollstorp
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Ekeberg

3 024

2 032

Sjöudden

2 403

2 567

2 037

4 479

Tofta/Sandsbro

3 350

3 168

2 938

10 171

S Fylleryd

-

3 817

2 995

7 545

Jonsboda N

-

12 141

7 852

13 910

Teleborg M

5 028

4 405

3 201

9 565

Regementstaden/Bäckaslöv

3 125

1 604

800

5 210

Hovshaga V
Teleborg V

6 282

3 871

2 724

12 777

12 720

5 027

7 816

10 995

Bredvik/Räppe/Reningsverket

2 705

1 077

1 675

4 215

Hov

5 082

1 560

1 367

10 224

Jonsboda S/ Teleborg O
Öjaby (flygplatsen)
Öjaby verksamheter
Tvärlinje (Ekeberg-) Universitetet
- Västra Mark - Norremark

12 720

9 751

8 177

19 035

5 005

4 681

1 202

5 874

-

1 245
9 920

3 935
12 141

3 618
21 195

-
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Tabell 25 Jämförelse av nyckeltal mellan BytespunkterTvär-linjenätet med
grundscenariets befolkning samt det alternativa bebyggelsescenariet med där
föreslagna linjeförlängningar

Nyckeltal

Nollalt

Bytes/tvär

Resor/inv och år

110

159

Linjenät alternativt
bebyggelsescenario
(med
förlängningar)
137

Totalt antal resor per dygn
Totalt viktad restid per resa
(minuter)
Resandeökning linjenät mot
Nollalt
Resor per vagnkm

92 368
63

110 467
29

96 809
29

-

20 %

17 %

11

3,6

3,0

Vagnkm totalt (tidtabell)
Snittbeläggning, resande/tur

6 622
103

19 998
56

21 337
48

Kostnadsökning per
tillkommande resa (kr)

-

26

33
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Totalt sett innebär det alternativa bebyggelsescenariot dock ett mindre resande,
lägre effektivitet i linjenätet och en dyrare trafik än i grundscenariot, vilket visas
av nyckeltalen i tabell 25 ovan. Resandeökningen baserat på linjenätsförändringar
blir lägre främst beroende på de nya områdenas glesare struktur (färre invånare
per ytenhet) vilket ger längre gångavstånd, samt att fler invånare bor längs linjer
som inte har stomlinjestandard – linje 10 och 11. Resandeökningen längs dessa
linjer är dock mycket blygsam – längs Sandsbrogrenen minskar till och med
resandet i och med att utbyggnaden av södra Sandsbro saknas i det alternativa
bebyggelsescenariot.
Om tvärlinjens förlängning till Ekeberg via Växjö Östra betraktas separat kan
slutsatsen dras att denna är vettig att genomföra om turtätheten är halva
turtätheten på resten av linjen, d v s en tur vart 20:e minut, och linjen ansluter till
tågen mot/från Kalmar – då innebär inte den lägre turtätheten någon olägenhet
för pendlarna till universitetet. Under förutsättning att Ekebergs
arbetsplatsområde byggs ut enligt scenariot och att universitetspendlingen får den
omfattning som beskrivs i avsnitt 5.1 så är såväl linjeförlängningen som stationen
Växjö Östra motiverad. En noggrannare kostnadsberäkning av stationen, där även
banans kapacitetsbehov måste tas med, samt av bron över Trummen krävs dock
för att avgöra åtgärderna är värda kostnaderna.
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9. Förslag på etappindelning av ny bebyggelse
Etappindelning av linjenätsomläggningar och bebyggelseutveckling har gjorts i
termer av kort, medellång och lång sikt.

9.1.
Bebyggelse
Några allmänna principer för utbyggnaden av bostäder och verksamheter i
förhållande till dagens och föreslaget framtida kollektivtrafiknät föreslås:
•

•

•
•

Områden längs befintlig linje - bygg direkt! (etapp 1) Gäller förtätningar,
utbyggnader i V Mark, Hovshaga, S:t Sigfridsområdet, Norremark, Öjaby,
södra Sandsbro och centrala Teleborg.
Områden längs planerad linje - bygg ut områden successivt från Växjö
Centrum och utåt (Jonsboda, S Teleborg/Telestad, Vikaholm, Hollstorp, S
Fylleryd, Bredvik).
Bygg ut de nya områdena längs planerade linjer etappvis så att en enskild
etapp motiverar en god turtäthet.
Sprid inte ut delområdena!

För de planerade utbyggnadsområdena har tre etapper antagits – etapp 1 är
utbyggt till 2015, etapp 2 till 2020 och etapp 3 till 2030. För följande områden bör
utbyggnaden samordnas för att möjliggöra god försörjning av samma linje – det
handlar alltså om att bygga ut så att linjen får ett bra underlag på båda sidor om
Växjö Centrum då samtliga linje är genomgående och det är bra om resandet är
relativt jämt fördelat mellan ytterändarna.
•

•
•
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•

Hollstorp bör samordnas med ytterligare utbyggnader i Hovshaga och Ö
Lugnet (busslinje 1 i förslaget, d v s förlängning av den östligaste delen av
dagens linje 4).
Sjöudden bör samordnas med utbyggnaden av Ekeberg (busslinje 2 i
förslaget)
Öjaby och Öjaby verksamheter bör samordnas med utbyggnaden av Vikaholm
(busslinje 3 i förslaget).
S Fylleryd bör samordnas utbyggnadsmässigt med norra delen av Jonsboda
samt Reningsverket (nya linje 4 i förslaget).

9.2.
Busslinjer
Flera linjer kan läggas om i etapper. Principen är att en linje läggs så att
underlaget blir så stort som möjligt över tid. Detta innebär att en krokig linje kan
rätas ut när underlaget längre ut på linjen motiverar detta. Detta gäller linje 2 mot
Ekeberg som går genom Öster fram till att tillräckligt antal sysselsatta finns i det
nya verksamhetsområdet på Ekeberg. Linjen mot Fylleryd bör dras dit först när
området börjar byggas ut, medan linjen mot Hollstorp kan dras ut successivt och
till en början ha sin ändhållplats på Högstorp. Bredvikslinjen kan på samma sätt
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till en början försörja Räppe men dras ned till den nya bebyggelsen när denna
genererar fler resor än Räppe-området. Linjen till Bäckaslöv bör dock inte inrättas
förrän områdets västra del byggts ut.
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