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Läsanvisning:
Börja med att leta svar på din fråga i kapitel 1. Där ges motivering till varje del av linjenätet i förslaget
till antagandehandling för FÖP staden. Om du vill ha mer detaljerade underlag eller vill veta mer om
vilka synpunkter som inkommit och vilka ställningstaganden som gjorts under processen letar du
vidare i de övriga kapitlen och de rapporter som det hänvisas till där.

2011-01-24
Ellen Rube, Planeringskontoret
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1 Områdesvis motivering av linjesträckningar i förslaget till
antagandehandling
Nedan ges motivering till linjesträckningarna för de linjer med hög turtäthet som har tagits med i
förslaget till ÖP antagandehandling. Även de svaga linjer som ej är med i ÖP beskrivs och motiveras.
Kapitlet börjar med Hovshaga och går sedan medsols.
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Hovshaga, Araby och Hov
Hovshaga, Araby och Hov föreslås i huvudsak försörjas av tre linjer med hög turtäthet. Två linjer som
går längs Liedbergsgatan ut till Hovshaga centrum och sedan delar sig mot Kronobergs kungsgård
respektive Östra Lugnet. En mer västlig linje som går via Ulriksbergspromenaden, ny bro över
norrleden, Daneborgsvägen, ny bussgata i Arabygatans förlängning och Kastellvägen till vändpunkt i
Hovshaga Centrum. På detta sätt kan restiden kortas för boende på Norra Hovshaga, en hög turtäthet
åstadkommas i Hovshaga centrum och turtätheten ökas för boende i västra Araby samtidigt som det
nya området väster om Hovshaga kan få en busslinje med bra turtäthet inom kort gångavstånd. Även
tillgängligheten till Araby fritidsområde ökar. Några områden centralt i Hovshaga och Araby får
längre gångavstånd men bedömningen är sammantaget att detta ger ett ökat kollektivtrafikresande på
grund av ökad turtäthet och kortare åktid.
Om det nya området väster om Hovshaga utgår eller minskas i omfattning bör bussgatans läge ses
över. De huvudalternativ som då bör studeras vidare är förslaget i Ramböll 2011-02-23 (Bussgata över
Norrleden, Kalendervägen och befintlig bussgata Påskvägen – Borgmästarvägen och i övrigt som
ovan.) samt 2013 års linjesträckning (räta ut linje 1 så att den går Kastellvägen – Kungsgårdsvägen
utan att passera Hovshaga Centrum, linje 7 som idag och bibehålla linje 2/6).
Samordningen av de två linjerna längs Liedbergsgatan föreslås trots att Länstrafiken har framfört att
det tror på att fortsätta att ha två parallella linjer på Liedbergsgatan respektive Kungsgatan. Motivet till
att samla linjerna på Liedbergsgatan är ökad tydlighet i linjenätet och en högre samlad turtäthet.
Samordningen har föreslagits både i Trivector, 2006, Trivector 2009 och Ramböll 2011. Alternativet
att fortsätta gå längs Kungsgatan inte är utvärderat i detalj tillsammans med övriga delar i det
långsiktiga linjenätet i Ramböll 2011-02-23. Sträckningen är delvis belyst genom jämförelse mellan
nollalternativet och förslagen och hade då sammantaget lägre resande än förslaget. Restiderna till
centrum blir kortare för Araby och längre för Hov om båda linjerna läggs på Liedbergsgatan men den
sammantagna effekten allt annat lika framgår inte. Inte heller framgår hur stor effekt ökad enkelhet i
linjenätet ger.
Utöver de ovan beskrivna linjerna med hög turtäthet behövs troligen också en linje med lägre turtäthet
Centrum – Norr – Hov. Denna linje skulle också kunna utgöras av någon form av anropstyrd trafik.
En tvärlinje Sandsbro – Norremark – Hovshaga – Araby – Västra mark ger kortare restider på tvären
för många typer av resor; Arbetsresor, fritidsresor, handelsresor, besök hos vänner mm. Enligt
Ramböll 2011-02-23 finns ett långsiktigt underlag för linjen men det räcker inte för att motivera en
hög turtäthet. Linjesträckningen har dock justerats jämfört med Rambölls förslag. Detta eftersom
Länstrafiken bedömer att en sträckning längs Ulriksbergspromenaden – Nydalavägen (istället för
Arabyvägen – Fritidsvägen) och Evedalsvägen – Deltavägen – Sandvägen – Munkagårdsvägen
(istället för Björnvägen – Deltavägen) ger ett högre resande genom ökad närhet till Araby, västra
Norremark och resor till Sandsbro utan byte. Även bedömningen att tyngdpunkten i bebyggelsen i
Hagaviksområdet hamnar närmast Östra lugnet har påverkat denna bedömning. En viktig uppgift för
linjen är också att skapa en bytesmöjlighet till/från regionala linjer. Eftersom vi än så länge har gått
vidare med två alternativ för bytespunkt i Norremark, se nedan, finns fortfarande en viss osäkerhet i
den föreslagna linjesträckningen mellan Östra lugnet och Norremark.
Norremark, Sandsbro och Tofta
Ungefärliga lägen för ett antal regionala busshållplatser har pekats ut. Syftet med detta är att hålla nere
antalet regionbusshållplatser för att ge korta regionala restider och ett ökat regionalt bussresande. Att
de regionala hållplatserna ligger centralt i bebyggelsen är mycket viktigt för att ge korta gångavstånd.
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En förlängning av stadsbusslinjen från Sandsbro till Tofta kan bli nödvändig om hela området byggs
ut eftersom Toftahöjden ligger så långt ifrån riksvägen att gångavstånden annars blir för långa. Trots
att en sådan förlängning är mycket dyr (ca 4 miljoner per år med Rambölls upplägg) bör området
planeras så att en stadsbusslinje kan startas. Kollektivtrafikresandet från området bedöms dock bli
lägre än i övriga delar av staden på grund av låg turtäthet och hög hastighet för biltrafiken på
riksvägen.
Länstrafiken har ännu inte kommit så långt i sin planering av långsiktiga regionala hållplatser och
bytespunkter. Därför har vi valt att gå vidare med två alternativ för bytespunkts läge i Norremark.
Linjen till Sandsbro föreslås bli en linje som vänder vid Sandsbro centrum. Detta för att minska
restiden åt ena hållet och känslan av att åka en omväg, för att öka punktligheten och möjliggöra
förlängning till Tofta. Två alternativ finns för den långsiktiga linjesträckningen genom Norremark; att
gå längs Deltavägen - Sandvägen eller att gå längs riksvägen ut till Munkagårdsvägen. Tills
bytespunktslösningen är klargjord bibehålls båda alternativen.
Högstorp, Hollstorp, Södra Fylleryd, Brände udde och Ekeberg.
För att restiderna med buss till centrum ska kunna konkurrera med biltrafiken krävs vid en fortsatt
utbyggnad österut att nuvarande slinga frångås och att linjerna får en genare sträckning. Sträckningen
runt Öster frångås och linjerna dras istället längs Fagrabäcksvägen. Framkomligheten för bussarna
behöver säkras ut till och genom Fagrabäcksrondellen. Genom en egen bussinfart till Södra
Fyllerydsområdet från Rv 27 ges busstrafiken en genväg jämfört med biltrafiken och gångavstånden
blir korta. På motsvarande sätt får Hollstorpsområdet en gen central busslinje och korta gångavstånd
genom att en bussgata byggs som viker av ungefär vid Högstorps skola. Detta gör restiden med bussen
mer konkurrenskraftig.
Ytterligare en linje kommer att behövas för att försörja de sydöstra delarna av Öster, Brände udde och
Ekebergsområdet. Den får dock ett mindre underlag och kommer därmed inte att få samma höga
turtäthet. I inledande skeden kan det vara lämpligt att dra även den via Fagrabäcksområdet för att ge
korta gångavstånd för flerbostadshusområdet på sydöstra Öster. På sikt, när Ekebergs och Brände udde
områdena har växt, blir dock troligen en genare sträckning via Fläkten mest fördelaktig.
Teleborg, Vikaholm, Telestad och Universitetet
Alla linjer går samlade ut till Teleborgs centrum för att därefter dela upp sig åt olika håll. Därigenom
blir den samlade turtätheten mycket hög och de stora strategiska förtätningsområdena längs
Teleborgsvägen får en ännu högre tillgänglighet. Det ger förutsättningar för ett högt
kollektivtrafikresande, är positivt ur regional synpunkt och bidrar till att koppla ihop Universitetet med
Centrum. De framkomlighetsåtgärder som genomförs får också effekt för många linjer samtidigt.
Två av Teleborgslinjerna förlängs till Jonsboda, en snabb via Telestad och Södra länken och en via
Torparvägen och Vikaholm. När linjen till Telestad har tillkommit byggs en bussgata mellan Raskens
väg – Seglarevägen för att korta restiden för boende längs Torparevägen och spara pengar som kan
användas till ökad turtäthet och därmed ge ett ökat resande.
Linjenätet blir tydligare och restiden till Universitetet kortare genom en ny hållplatslösning i
Teleborgs centrum och att linjen till universitetet korsar universitetsplatsen på en bussgata och blir en
linje som vänder. Antingen vänder den i rondellen vid Ljungfällevägen eller så fortsätter den via en ny
bussgata Raskens väg – Seglarevägen och vänder vid Löparevägen. Att förlänga linjen till
Löparevägen kan eventuellt möjliggöra att klara sig med endast tre busslinjer på Teleborg istället för
fyra. Troligen innebär det att resurserna kan koncentreras på högre turtäthet vilket ger mer resande.
Jämförelse mellan tre och fyra linjer på Teleborg är dock ej gjord i Ramböll 2011-02-23. Fler
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utredningar om både infrastrukturinvesteringarna och förlängningen av universitetslinjen kommer att
krävas.
En tvärlinje Teleborg – Vallen – Bäckaslöv – Västra mark ger kortare restider på tvären för många
typer av resor; Arbetsresor, fritidsresor, handelsresor, besök hos vänner mm. Enligt Ramböll 2011-0223 finns ett långsiktigt underlag för linjen men det räcker inte för att motivera en hög turtäthet. Linjens
sträckning på Teleborg och Västra mark behöver utredas ytterligare. Men det är troligen mycket
viktigt att den passerar de båda bytespunkterna vid Teleborgs centrum respektive Smedjegatan.
Jonsboda
Jonsboda försörjs huvudsakligen av två centralt belägna linjer med hög turtäthet till Växjö centrum; en
via en bussbro vid Sundet (stängd för biltrafik) och en via Telestad och Teleborg. Detta ger
konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken och gör att många områden nås utan byte som tex.
Universitetet, simhallen, Arenastaden och I11 med framtida station, kontor och handelsområde.
Genom byte vid Smedjegatan nås också de övriga västliga delarna av staden utan att behöva åka in till
Centrum. Korta gångavstånd och hög turtäthet kan kombineras med ett sjö nära läge i Jonsboda
förutsatt att bebyggelsen hålls samman till ett ca 800 m brett band längs sjön. Kostnaden för linjerna
blir högre än för dagens stadsbusslinjer eftersom de har längre obebyggda framkörningssträckor. Tack
vare en blandad bebyggelse och många invånare kan linjerna dock ge ett högt kollektivtrafikresande.
Om bebyggelsen blir bredare, eller tätheten sjunker behöver ytterligare linjenätsutredning göras.
Även linjen till Vikaholm föreslås förlängas via en bussgata till Jonsboda. Dels för att skapa ytterligare
bytesmöjligheter och dels för att underlätta att hålla samman bebyggelsen i Jonsboda och Vikaholm i
ett stråk som är tryggt för gående och cyklister. Detta framhålls som viktigt av Tyréns som gjort en
strukturskiss för området, men det är inte utrett i Ramböll 2011-02-23.
Västra mark, Sjöudden, Bäckaslöv, Bredvik och verksamhetsområdet vid Rv23.
På sikt etableras en viktigt bytespunkt för busstrafiken på Storgatan vid Smedjegatan. Den angörs av
båda de turtäta linjerna till Samarkand – Öjaby – Flygplatsen och Jonsboda samt av de snabba
regionbussar västerifrån. Det möjliggör effektiva byten utan att åka ända in till centrum. Punkten får
en mycket hög tillgänglighet som är gynnsam för de närmsta delarna av
omvandlings/utredningsområdet på Västra mark och förtätningsområdet på I11. Det ger
förutsättningar för ett högt kollektivtrafikresande, är positivt ur regional synpunkt och bidrar till att
koppla ihop Samarkand med Centrum. De framkomlighetsåtgärder som genomförs på Storgatan får
också effekt för många linjer samtidigt.
Linjen till Jonsboda korsar järnvägen på en ny bro vid Sambandsvägen. Detta strider mot Rambölls
2011-02-23 rekommendation men på så sätt kan linjen öka tillgängligheten till Bäckaslövsområdet och
bidra till en god struktur för området. Därefter går linjen genast möjligt ut till Sundet och Jonsboda.
För linjen till Öjaby-Flygplatsen finns tre alternativa linjesträckningar mellan bytespunkten vid
Storgatan/Smedjegatan och Samarkand. Framför Samarkand, på Ljungadalsgatan eller Smedjegatan.
Vilken som är bäst beror till stor del på var tyngdpunkten i den framtida förtätning av Västra mark
hamnar. Detta är i nuläget oklart. Det är viktigt att en strategi för denna förtätning tas fram och att
långsiktig linjesträckning slås fast.
Linjer till de yttre delarna av Bäckaslöv, Bredvik, Sjöudden behövs för att områdena ska få ett hållbart
resande. Enligt Ramböll 2011-02-23 finns ett långsiktigt underlag för linjer till dessa områden men det
räcker inte för att motivera en hög turtäthet. Sträckningen för dessa linjer, tvärlinjen och de regionala
linjerna, inklusive läge för bytespunkt vid Samarkand behöver utredas ytterligare.
Verksamhetsområdet vid Rv 23 är det mycket dyrt att trafikera men eftersom den regionala
busstrafiken troligen minskar då Pågatågstrafiken börjar stanna i Vislanda behövs en stadsbusslinje
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även dit. Även för dessa regionala linjer är det dock viktigt att hålla nere antalet hållplatser i staden.
Därför har tre bytespunkter pekats ut längs Rv23.
Öjaby, Flygplatsen och verksamhetsområdet vid Rv 30
Linjen till Öjaby förlängs till flygplatsen. Det ger ökad tillgänglighet för både resenärer och anställda
till flygplatsen och verksamhetsområdet norr om Öjaby. Avvikelserna runt Räppe tas bort för att öka
tydligheten i linjenätet och öka punktligheten. Området längs Rv23 täcks istället av linjen till Bredvik.
Kollektivtrafik till verksamhetsområdet vid Rv30 har inte utretts. Regionbusstrafiken till Moheda och
Lammhult kommer att minska ytterligare då antalet tåg ökar. Området är troligen för litet och ligger
för isolerat för att motivera en egen stadsbusslinje. Samtidigt är restiderna med bil till området korta
då hastigheten är hög på riksvägen. Sammantaget gör detta att området har mycket dåliga
förutsättningar för hållbart resande.
Centrum
Ramböll 2011-02-23 har inte studerat linjesträckningarna i centrum. Generellt kan sägas att det är
viktigt att linjesträckningarna är centrala och har god framkomlighet för bussarna samtidigt som man
samspelar väl med övriga trafikanter och skapar en attraktiv stadsmiljö. Två alternativ har pekats ut för
linjesträckning öster- och norrut från stationsområdet. Det är mycket viktigt att båda alternativen hålls
öppna tills det klarlagts hur bussarnas framkomlighet kan säkras.
Anropsstyrd trafik
I Ramböll 2011-02-23 föreslås att de nuvarande centrumlinjerna ersätts av någon form av anropsstyrd
trafik. De har föreslagit sådan trafik på Öster och Söder. En noggrannare genomgång bör göras av
denna typ av trafik och de områden som man väljer att trafikera bör motiveras bättre.

2 Gjorda utredningar
Följande utredningar behandlar linjenätet i Växjö stad:

•
•
•

Trivector 2006. Växjö lokaltrafik. Utvärdering och förslag till åtgärdsprogram.
Trivector rapport 2006:93.
Trivector 2009. Eldriven kollektiv spårtrafik i Växjö. Trivector rapport 2009:29.
Ramböll 2011. Kollektivtrafik i ÖP 2010. Slutversion. Malmö 2011-02-23.

Trivectors utredning 2006 baserar sig på kommunens befolkningsprognos 2006-2015 vilket är mindre
än 100 000 invånare i staden (målsättningen för fördjupningen av översiktsplanen för staden).
Utredningen utgår också ifrån att inga resurser tillförs kollektivtrafiken. Utifrån detta anges förslag på
förändringar i linjenätet. Det handlar främst om en omfördelning av turtätheten till förmån för två
starka linjer, linje 1 och en linje Sandsbro – Öjaby. Förändringarna beräknades ge ett ökat resande.
Trivector konstaterar också att Växjö lägger lite pengar på kollektivtrafiken och att man med
ytterligare resurser troligen kan öka resandet ännu mer.
De huvudsakliga slutsatserna i Trivector 2009 är att kollektivtrafikresandet behöver tredubblas innan
spårvagnar är motiverade ur kapacitetssynpunkt och att kommunen därför först bör inrikta sig på att
utveckla busstrafiken. Den sträckning som tidigast kommer att bli aktuell för spårväg är Universitetet
– Centrum – Hovshaga. Denna slutsats bygger på tidshorisonten 2020 och utbyggnad av område 1-10
enligt ÖP 2005. Att utveckla busstrafiken i detta stråk bedöms strategiskt både för att öka resandet och
för att eventuellt på lång sikt övergå till spårvägstrafik.
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2.1 Ramböll 2011.
Växjö kommun gav hösten 2010 Ramböll i uppdrag att föreslå ett långsiktigt linjenät för Växjö stad
baserat på ett planutkast med 100 000 invånare i staden. Utredningen genomfördes under vintern.
Representanter för planeringskontoret, tekniska förvaltningen och Länstrafiken deltog i
beställargruppen.
Utredningen studerade och föreslog ett linjenät utifrån ett huvudsakligt bebyggelse scenario. Detta
förslag fördes i huvudsak in i samrådsförslaget (Samråd Översiktsplan Växjö stad 2011-02-22.)
Utöver detta studerades ett alternativt bebyggelsescenario och det gjordes en fördjupning om linjenätet
i Västra mark. Det alternativa bebyggelsescenariot innebar bl.a. mindre bebyggelse väster om
Hovshaga, i Sandsbro, Bäckaslöv och Telestad samt mer bebyggelse i Tofta, öster om reningsverket
Sundet samt antaganden om ökad pendling mellan universitetet och Kalmar. Utredningen kan vara
svår att följa och därför sammanfattas argumenten kring några av linjesträckningarna som föreslogs i
samrådet här.
Slutsats om Hovshaga/Araby
Ramböll 2011-02-23 föreslår en linje från Centrum till Hovshaga centrum via Ulriksbergspromenaden
och västra Hovshaga (se sidan 25 och ”linje 5” s 70). Detta kräver investering i en bussbro över
Norrleden samt att busstrafik leds via villagatan Kalendervägen som idag inte har busstrafik.
Fördelarna med detta är att dagens linje 1 kan rätas ut (se Ramböll 2011-02-23, s 70 ”linje 6”) vilket
ger kortare gångavstånd för boende i Norra Hovshaga, samt att det blir ett större underlag för linjen
som trafikerar Ulriksbergspromenaden så att turtätheten där kan höjas. Troligen är detta ett
driftskostnadsmässigt billigare sätt att höja turtätheten för Araby än att höja turtätheten på dagens linje
2 och 6 men det är inte utrett i detalj. Sammantaget bedömdes detta öka kollektivtrafikresandet och
förslaget togs med i samrådsförslaget.
Slutsats om Brände udde
En bussbro över Trummen föreslogs i samrådshandlingen eftersom en förlängning av en linje från
Universitet till Brände udde kan minska restiderna för resenärer österifrån till Universitetet (se
Ramböll 2011-02-23 s46-57). Om maximala antaganden om pendlingen görs går värdet av
restidsvinsterna ungefär jämt upp med de ökad driftskostnaderna. Investeringar och intrång i
naturmiljön tillkommer. Det kan å andra sida bli svårt att motivera en station utan en busskoppling då
många passagerare då istället väljer att stiga av tåget i Centrum och därifrån ta bussen till universitetet.
Slutsats om Västra mark och Bäckaslöv
Flera linjer kommer att går via Västra mark; linjer till Öjaby, Jonsboda, Sjöudden, Bäckaslöv, Bredvik
och de regionala busslinjer västerut. En viktig uppgift är att skapa en bytespunkt mellan linjerna så att
alla inte behöver åka in till centrum för att byta. Fem olika huvudalternativ har jämförts;
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Alternativ 1 har bytespunkt vid
Arenastaden och de flesta linjena går
på en bussgata genom Arenastaden.
Alternativ 2 och 3 har bytespunkt vid
Smedjegatan och skiljer sig genom att
den högsta turtätheten i alternativ 2
samlas på Hejaregatan medans den i
alternativ 3 går på SmedjegatanMörners väg.
Alternativ 4 och 5 har bytespunkt vid
Arabygatan och linjerna mot Bergsnäs
går längs Arabygatan. De skiljer sig i
hur de regionala linjerna går.

Utöver genomgången av de olika alternativens effekter på kollektivtrafikresandet som finns i Ramböll
2011-02-23 har kommunen gjort en genomgång av genomförbarhet, effekt på stadsmiljön,
stadsutveckling och framtida station vid I11. Sammanfattningsvis skiljer sig alternativen på följande
sätt:

•
•
•
•
•

Alternativ 2 ger flest resenärer, därefter alt 3.
Inlösen krävs för bytespunkt, i alternativ 4 och 5 krävs rivning av fastighet.
Intrång i kulturmiljö eller fastighet kan krävas i alternativ 2 och 3.
God framkomlighet kan i alternativ 1, 2 och 4 kräva intrång på fastigheter.
Konflikter mellan bussar och gående är störst i alternativ 1.
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•
•

Den ökade tillgängligheten ger positiva effekter för stadsutveckling i alla alternativen
men på lite olika platser. En viktig fråga är var vi främst vill stödja förtätning och
utveckling av stadsmiljön.
Hög täthet och tillgänglighet vid det framtida stationsläget stimuleras mäst i alternativ
1, 2 och 3.

Utifrån detta beslöts att ta med alternativ 1, 2 och 3 i samrådshandlingen. De tyngst vägande
argumenten för det var att bytespunkten är svårgenomförbar i alternativ 4 och 5 och att det finns en
risk för låg framkomlighet i alternativ 2 och 3 och att alternativ 1 därför också behöver finnas kvar.
Konsekvenser
Antalet resor per invånare ökade med Rambölls förslag men det tar fortfarande lång tid att åka med
buss jämfört med bil. I transportstrategin finns målet att restidskvoten bussrestid/bilrestid ska vara
mindre än två och det nås endast för ett fåtal områden. Denna kvot har stor betydelse för om
kollektivtrafiken är konkurrenskraftig. Det är stora skillnader mellan olika områden:
1,5 Jonsboda
1,9 Holstorp
2,2 Södra Fyllerud
2,5 Universitetet
3,1 Hovshaga
3,3 Flygplatsen
3,5 Bredvik
4,0 Ekeberg
4,2 Tofta/Ekesås
Ramböll har inte studerat framkomlighetsåtgärder. Sådana kan förbättra siffrorna ovan något men med
fler resenärer tar också av och påstigning något längre tid (även om också den kan effektiviseras mer).

3 Synpunkter och slutsatser från samrådet
3.1 Länstrafikens synpunkter
Regionförbundet södra Småland inkom med en ett samrådssvar där man betonade följande punkter:
De ansåg att det är viktigt att det är tydligt vad kommunen vill.
De tror på idén om en tvärlinje norr om staden redan på kort sikt men de vill dra den längs
Ulriksbergspromenaden – Nydalavägen (istället för Arabyvägen – Fritidsvägen) och Evedalsvägen –
Deltavägen – Sandvägen – Munkagårdsvägen (istället för Björnvägen – Deltavägen) för att de
bedömer att det ger ett högre resande genom ökad närhet till Araby, västra Norremark och resor till
Sandsbro utan byte. Kommentar: Ändrade enligt länstrafikens förslag.
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De tror att tvärlinjen Brände udde - Teleborg -Västra mark kan bli motiverad på sikt. Kommentar:
Gick emot Länstrafiken och tog bort buss bro över Trummen till Brände udde, se politikens synpunkt
nedan.
De är tveksamma till bussbron över Norrleden och linjen Ulriksbergspromenaden – västra Hovshaga.
Detta bland annat på grund av att de tror att dagens linje 2 och 6 fyller en viktig funktion och inte tror
på att dela de linjerna i en östlig och en västlig del. Kommentar: Gick emot Länstrafiken och bibehöll
linjen. Ändrade den något för att ge det nya området väster om Hovshaga acceptabla gångavstånd.
De vill köra genare till Högstorp och betonar behov av framkomlighet i Fagrabäcksrondellen.
Kommentar: Innebär ingen ändring, följer rekommendationen.
De anser att det är för tidigt att ta ställning till regionalt linjenät och bytespunkter. Kommentar: Pekar
inte ut regionalt linjenät men några bytespunkter.
De anser att det är viktigt att reservera mark för kollektivtrafiknoderna. Kommentar: Pekar ut några
bytespunkter och skriver om deras funktion.
De vill se en stadsutvecklingsstrategi för Västra mark. Kommentar: Håller med om att en sådan
behöver tas fram men gör det inte inom ramen för översiktsplanen för staden.
De är skeptiska till sänkta hastigheter men menar att det viktigaste är att kollektivtrafiken blir snabbare
jämfört med bilen. Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken måste väga upp sänkta hastigheter.
Kommentar: Varken hastigheter eller framkomlighetsåtgärder specificeras i översiktsplanen, däremot
föreslås att kollektivrafiken ska prioriteras.
De överväger att köra regional busstrafik söderifrån via Teleborg. Kommentar: Bytespunkt finns i
Teleborgs centrum, påverkar i övrigt inte linjenätet i staden.
De är positiva till bussgata på S Teleborg Kommentar: Följer rekommendationen.

3.2 Politiska synpunkter
Stryk bussbron över Trummen, vill inte ha trafik där. Kommentar: Följer rekommendationen.
Dra inte busstrafik genom Arenastaden, vill att miljön där reserveras för gående och cyklande.
Kommentar: Följer rekommendationen och går endast vidare med bytespunkt vid Smedjegatan.
Vill ta med Tofta trots de höga kostnaderna. Kommentar: Följer rekommendationen.

3.3 Tyréns
Tyréns gjorde under samrådet strukturskisser för Tofta, Jonsboda och Södra Fylleryd/Hollstorp
områdena. De betonade där problemen med att åstadkomma ett hållbart resande till Tofta. De betonade
också vikten av sammanhängande bebyggelse Vikaholm-Jonsboda, respektive Fylleryd-Brände udde
för att skapa trygga gång och cykelstråk.

3.4 Urval av linjer med hög turtäthet
Internt framkom synpunkter om att endast linjerna med högst turtäthet skulle tas med för att förtydliga
var förutsättningarna är goda för ett hållbart resande. Tillsammans med Ramböll gjordes då en
genomgång av befolkningsunderlag, resande och turtätheten på de olika linjerna i Rambölls förslag, se
tabell nedan. Tabellen nedan togs fram utifrån tabellerna på s. 31 och 82 i Ramböll 2011-02-23.
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Vid granskningen framkom det att turtätheten inte helt följde antalet resor per linje. Den exakta
turtätheten och kopplingarna mellan linjerna bedömdes därför som osäker. De linjer som hade över
3000 resenärer togs med som linjer med hög turtäthet (3000 resenärer motsvarar 20 resenärer per tur

Antal resor 2050
Befolkning 2050
Rambölls
längs varje
förslag Alternativt
linjegren i Turtäthet
(Bytespunkter bebyggelse
alternativt Rambölls
Tvär)
scenario bebyggelsescenario
förslag
12141
7852
13910
5
9751
8177
19035
7,5

Nr Linjegren
4 Jonsboda N
6 Jonsboda S/ Teleborg O
Hovshaga C
summa båda:
8064
7014
13359
7,5
Sammarkand
summa båda:
7000
6
3 Teleborg V
5027
7816
10995
12
1 Hollstorp
4696
3970
9076
7,5
3 Öjaby (flygplatsen)
4681
1202
5874
12
6 Folkhögskolan
4662
3626
14961
15
5 Teleborg M
4405
3201
9565
12
1 Ö Lugnet
3402
3388
14714
15
4 S Fylleryd
3817
2995
7545
5
5 Hovshaga V
3871
2724
12777
12
11 Tofta/Sandsbro
3168
2938
10171
15
99 Tvärlinje
9920*
12 141*
21 195
10
2 Ekeberg
3024
2032
2334
15
2 Sjöudden
2567
2037
4479
15
3 Öjaby verksamheter
1245
3935
3618
15
11 Regementstaden/Bäckaslöv
1604
800
5210
15
10 Hov
1560
1367
10224
30
1077
1675
4215
30
10 Bredvik/Räppe/Reningsverket
* Siffran avser resandet på hela tvärlinjen, på de mäst belastade avsnitten är det ca 2500 resenärer.

på en linje med 10 minuters turtäthet i högtrafik). Det är linjerna över det feta sträcket i tabellen nedan.
Tabell över turtäthet och antal resor per linje enligt Ramböll 2011-02-23. Både Rambölls förslag och
det alternativa bebyggelsescenariot visas eftersom utställningsförslaget är en blandning av dem.

4 Synpunkter och slutsatser från utställningen
4.1 Effekter av bussgata på Teleborg mellan Raskens väg och Seglarevägen
Genomgång gjord av Ellen Rube 1/11 2011.
Bakgrund
Bussgatan föreslogs i Ramböll 2011-02-23, s78. Bussgatan ingick i alla alternativ som prövades utom
i nollalternativet. Tanken är att när mer bebyggelse och en busslinje tillkommer längs
Teleborgsvägen/Tävelsåsvägen så kan linje 5 rätas ut för att ge kortare restid och ett mer
kostnadseffektivt kollektivtrafiknät.
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Fördelar med bussgatan:
En bussgata från Raskensväg till Torparvägen ger en kortare körsträcka vilket ger en årlig besparing
på cirka 1,5 miljoner kronor som kan användas till att öka turtätheten någonstans i staden. Det ger mer
konkurrenskraftiga restider från dörr till dör och en ökning av bussresandet. Bussgatan minskar även
restiden för de boende på Torparevägen och minskar CO2 utsläppen. Källa: Josefin Svensson,
Länstrafiken 3/11 2011
Tillsammans med andra åtgärder (bussgata genom universitetet, ny hållplatslösning i Teleborgs
centrum, förtätning kring Teleborgs centrum) kan bussgatan eventuellt också göra det möjligt att klara
sig med 3 busslinjer på Teleborg (istället för 4) vilket också det innebär högre turtäthet och mer
resande. Fler utredningar om detta kommer dock att krävas. Källa: Ramböll 2011-02-23
Nackdelar med bussgatan:
Att dra bussgatan genom grönstråket innebär försämringar för det angränsande dagiset och de
närboende i form av förstörd närmsta lekplats, insyn och buller mot tidigare ostörd baksida av
fastigheterna, förlust av uppvuxen natur som kompletterar villaträdgårdarna i området, samt att det blir
en barriär i ett idag sammanhängande grönstråk. Det innebär också mer hårdgjord yta. Källa; Ewa
Eklind Blomkvist, Stadsträdgårdsmästare samt inkomna yttranden under utställningen.
Bussgatan behöver korsas av skolbarn som går i skola i Teleborgs Centrum. Källa: Per Gustafsson,
Skol- och barnomsorgsförvaltningen datum.
De boende vid hållplatsen Blidens väg får längre gångavstånd till hållplats vilket kan minska deras
bussresande något. Källa: Egen mätning av gångavstånd.
Översiktlig kvantifiering av förändrat bussresande, lång sikt (ÖP förslag fullt utbyggt)
Vinnarna är 1100 boende som får kortare åktid och 5 000 till 10 000 boende längs någon linje i staden
som kan få högre turtäthet för de och 1,5 miljoner frigörs.
Förlorarna är de 400 boende som får ca 3 min längre gångavstånd till närmsta hållplats.
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Försämrad närmiljö
Område Antal invånare
0
25
1
18
2
21
3
30
Summa:
94
Längre gångavstånd
Ökad gång
Område Antal invånare tid (min)
14b
220
4
15
66
1
16
135
3
Summa:
421
1 234

Samma gångavstånd
Område Antal invånare
11
63
12
21
13
10
14a
220
Nytt
200
Summa:
514

Ca 3 min minskad åktid
Område Antal invånare
4
178
5
166
6
148
7
148
8
234
9
112
10
152
Summa:
1 138

Översiktlig kvantifiering av förändrat bussresande lång sikt. Jämförelse med dagsläget.
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Översiktlig kvantifiering av förändrat bussresande, kort sikt
Länstrafiken hade föreslagit att genomföra bussgatan 2013. Vid närmare granskning av hur
gångavstånden förändrades kom de dock fram till att för många i dagsläget skulle få långa
gångavstånd och drog tillbaka denna del av förslaget 2013. Se genomgång av gångavstånd nedan. De
avvaktar att be om bussgatan tills de har en busslinje som trafikerar Teleborgsvägen (bebyggelse längs
Teleborgsvägen en bit söder om Torparevägen). På lång sikt tror Länstrafiken fortfarande på
bussgatan.
Nedan visas de två alternativ som undersökt på kort sikt;
Med indragning av 3 hållplatser och en ny hållplats mitt på bussgatan:

Oförändrat gångavstånd till närmsta hpl
Område Antal invånare
Nytt
200

Kortare gångavstånd till närmsta hpl.
Område Antal invånare Minskad gångtid, min
0
25
-2
1
18
-2
2
21
-2
3
30
-2
Summa
94
-226

Kortare åktid
min
åktid
Längre gångavstånd till närmsta hpl, min Område Antal invånare Minskad gångtid, Minskad
9
112
-2
-3
Område Antal invånare Minskad gångtid
4
178
-3
11
63
5
12
21
8
5
166
-3
13
10
7
6
148
-3
14
439
3
7
148
-3
15
66
1
8
234
-3
16
135
3
10
152
-3
Summa
734
2 533 Summa
1138
-185
-3414

Med indragning av 3 hållplatser, utan ny hållplats.

Ökat gångavstånd
Ökad gångtid 3 min minskad åktid
Minskad
Område Antal invånare
[min] Område Antal invånare åktid [min]
11
63
6
4
178
12
21
8
5
166
13
10
7
6
148
14
439
4
7
148
15
66
1
8
234
16
135
3
9
112
Nytt
200
3
10
152
Summa:
934
2 750 Summa:
1138
-3414
Vinnarna är 1100 boende som får kortare åktid och de 5 000 till 10 000 boende längs någon linje i
staden som kan få högre turtäthet för de och 1,5 miljoner frigörs.
Förlorarna är de 700-900 boende som får ca 3-5 min längre gångavstånd till närmsta hållplats.
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4.2 Effekter av bussgata på Hovshaga i Arabygatans förlängning
Genomgång gjord av Ellen Rube 17/11 2011.
Bakgrund
Ramböll 2011-02-23 föreslår en linje från Centrum till Hovshaga centrum via Ulriksbergspromenaden
och västra Hovshaga, se sidan ”linje 5” s 70. Detta kräver investering i en bussbro över Norrleden
samt att busstrafik leds via Kalendervägen som idag inte har busstrafik. Se för och nackdelar med
denna sträckning under Ramböll 2011 på s 7 ovan. Ramböll hade då utgått ifrån att det nya området
Väster om Hovshaga inte byggs.
Området Väster om Hovshaga togs dock med i utställningshandlingen och i förslaget till
antagandehandling och ligger ca 450-1000 m från närmsta hållplats. Efter diskussion med Ramböll har
därför linjesträckningen justerats så att bussgatan går i Arabygatans förlängning istället för i befintlig
sträckning Påskvägen – Borgmästarvägen. Detta innebär också att bussen leds via Daneborgsvägen
som bedöms som anpassad för busstrafik istället för via Kalendervägen.

Argument för bussgatan
•
•
•

Hållbara transporter för det nya området väster om Hovshaga i Kastellvägens förlägning
(annars för långt till bussen för att bygga där).
Ökad turtähet för Västra Araby och kortare bussrestid för yttre Hovshaga.
Ökad tillgänglighet till Araby fritidsområde

Argument mot bussgatan
•
•
•

Barriär, buller och avskärmare mellan boende på Hovshaga och Araby fritidsområde.
För att uppnå fördelarna behövs också bussbro över Norrleden.
Längre gångavstånd för boende längs nuvarande bussgata och centrala delen av Nydalavägen

Översiktlig kvantifiering av förändrat bussresande
Antalet boende som får förändrade gångavstånd, turtäthet och åktid undersöks eftersom det bör ge en
indikation på total förändring av restiden dörr till dörr, en faktor som är mycket viktig för om
bussresandet ökar eller minskar. För säkrare svar bör en analys av resrelationerna göras liknande de
Tyréns gjort samt att studera hur delresor (tex. hem – dagis – hållplats), enkelhet och trygghet
förändras.

15

Längre gångavstånd till hpl.
Upp till 400 m i framtiden
Område
Antal invånare
0
175
2
324
5
64
7
59
9
251
11
589
Summa:
1462
Mer än 400 m i framtiden
Område
Antal invånare
1
250
6
610
10
589
Summa:
1449
Summa:

2911

Kortare gångavstånd till hpl.
Område
Antal invånare
3
643
4
696
Nytt
800
Summa:
2139
Kortare restid genom högre
turtäthet
Område
Antal invånare
8
3102
Summa:
3102
Kortare restid genom kortar
åktid
Område
Antal invånare
Kronoberg
3800
(längre ut på Hovshaga)
Summa:
3800

Den översiktliga kvantifieringen av vinnar och förlorargrupperna visar att:
•

•

Vinnarna är ca 3000 personer (ökad turtäthet för Västra Araby) + 4000 personer (kortare
bussrestid för yttre Hovshaga dvs. Kungsgårdsvägen utanför Kastellvägen) + 2000 personer
som får kortare gångavstånd.
Förlorarna är ca 3000 personer (Längre gångavstånd för boende längs nuvarande bussgata och
centrala delen av Nydalavägen). Något fler får längre gångavstånd till bussen än kortare
gångavstånd (3000 resp. 2000).

Sammantagen bedömning:
Fördelarna och nackdelarna ger troligen sammantaget ett något ökat kollektivtrafikresandet om
bussgatan byggs jämfört med dagens situation och situationen efter satsningarna 2013. Om det nya
området väster om Hovshaga utgår eller minskas i omfattning bör denna slutsats ses över (förslaget i
Ramböll 2011-02-23 eller 2013 års linjesträckning kan då ge störst fördelar).
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4.3 Länstrafikens synpunkter
Minnesanteckningar från möte om långsiktigt linjenät 14/11 2011. Deltagare; Josefin Svensson,
trafikplanerare Länstrafiken, Ellen Rube, trafikplanerare Växjö kommun.
Bakgrund
Länstrafiken har inte yttrat sig över kollektivtrafikens linjenät under utställningen av FÖP Växjö stad.
Därför bokades ett möte in för att stämma av om Länstrafiken håller med om linjenätet i
utställningsversionen.
Övergripande
Länstrafiken kan inte lova att köra på ett vist sätt på lång sikt, det är därför de är ovilliga att uttala sig
för den ena eller andra linjenätssträckningen på lång sikt. Stadsplanering, framkomlighet och
förändrad lokalisering av verksamheter kan innebära att slutsatserna förändras över tid.
Kommunen är medveten om att förändringar i stadsplanering, framkomlighet och förändrad
lokalisering av verksamheter kan innebära förändrade slutsatser om linjenätet. Kommunen önskar
dock länstrafikens synpunkter på linjenätet på långsikt om bebyggelse och framkomlighet förändras
som förslaget till översiktsplan föreslår. Anledningen till att kommunen önskar detta är att kommunen
också till viss del kan styra bebyggelse och framkomlighet. Kommunen önskar veta vilket linjenät
länstrafiken tror på för att kunna stödja det genom sin stadsplanering.
Med förbehållet att slutsatserna kan förändras om översiktsplanen inte följs lämnar länstrafiken
synpunkterna nedan.
Liedbergsgatan/Kungsvägen
Länstrafiken tror att det är bättre att köra på både Liedbergsgatan och Kungsgatan på lång sikt än att
samla linjerna mot Hovshaga C på Lidbergsgatan. Argumentet för detta är att de tror att det är
viktigare med närheten än med högre turtäthet än 10 minuter.
Hovshaga/Araby
Om området väster om Hovshaga inte byggs bedömer Länstrafiken att det är bäst att fortsätta att köra
2013 års sträckning av linje 1 och linje 2+6 även på lång sikt.
Länstrafiken vill utvärdera förändringen 2013 innan de tar ställning till om linjen via
Ulriksbergspromenaden ska sluta i Hovshaga centrum eller i Hovshagarondellen. De föreslår därför att
befintlig vändplats sparas tills vi vet om den behövs.
Teleborg
Om det är bäst att gå via Teleborgs centrum eller Trummenvägen med Universitetslinjen beror på hur
mycket förtätning som tillkommer var. Om endast lite förtätning tillkommer nära Teleborgs centrum
och mer runt Trummenvägen så tror Länstrafiken på att långsiktigt gå på Trummenvägen och omvänt.
Länstrafiken tror inte på att täcka både universitetet och centrala/södra Teleborg med samma linje.
Detta eftersom centrala/södra Teleborg då troligen får en längre åktid och att det kommer att kännas
som en stor omväg. Detta särskilt under sommartid då få går på i universitetsområdet. Bedömningen är
att detta inte vägs upp av högre turtäthet.
Centrum
Länstrafiken anser att det är viktigt gå så centralt som möjligt i Centrum. Det innebär att även
långsiktigt använda Västra Esplanaden. Länstrafiken anser också att Linnégatan norr om Storgatan är
en säker linjesträckning. Söder om Linnégatan menar de att det behövs två alternativa sträckningar in
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till stationen; Storgatan – Kronobergsgatan och Linnégatan-Linnérondellen, åtminstone tills långsiktig
framkomlighet är klarlagd.
Länstrafiken påminner om att bussarna fördröjs mycket ut från/in till centrum och att de har starka
önskemål på åtgärder som ger bättre framkomlighet där. De framhåller möjligheten att skapa en
bussgata i den gamla vägens sträckning vid strykjärnet som en möjlighet.
I11, Västra Mark, Bäckaslöv, Bredvik och Jonsboda
Länstrafiken framhåller att det än så länge är otydligt var förtätningen på Västra mark kommer att
hamna och att det påverkar vilka linjesträckningar som är bäst där på lång sikt. De bedömer att det
finns tre alternativ för linjesträckning mot Öjaby som vi bör gå vidare med. Det första är att gå via
Smedjegatan, Hejaregatan och sedan på en bussgata direkt framför Samarkands västra entréer. Den
andra är 2013 års linjesträckning (Smedjegatan, Hejaregatan, Ljungadalsgatan, Mörners väg). Om den
mesta förtätningen hamnar kring korsningen Mörnersväg/Smedjegatan kan också ett tredje alternativ,
Smedjegatan – Mörnersväg, vara en långsiktigt bra linjesträckning. Däremot tror Länstrafiken inte på
en sträckning Smedjegatan, Hejaregatan, Mörnersväg. Detta eftersom framkomligheten på den norra
delen av Hejaregatan är dålig och att de bedömer att förtätning på de stora parkeringsytorna inte blir
aktuell och att man därmed får gångavstånd som är och känns långa.
Länstrafiken bedömer att det inte är så stor skillnad mellan att låta Jonsboda linjen gå rakt norrut över
järnvägen och ansluta till Storgatan vid Smedjegatan eller att svänga västerut och gå via den nya
Esplanaden på Bäckaslöv, Sambandsvägen och svänga ut på Storgatan vid Arenastaden. Detta
eftersom den längre vägen kanske kan vägas upp av många resenärer till handel och kontor på I11. De
ser också en fördel i att den ordinarie sträckningen går via Arenastaden så att inte särskilda
evenemangslinjer behöver skapas.
Busstrafiken till Sjöudden kommer att förtydligas och utökas något på linje 12 redan 2013 för att
underlätta för de ökande tågresenärerna att komma från Växjö resecentrum till Västra mark. På lång
sikt tror Länstafiken att linjen bör utvecklas för att komplettera linjen mot Öjaby genom att täcka in de
nordöstra delarna av Västra Mark.
Övriga linjers långsiktiga sträckningar genom Västra Mark vill Länstrafiken inte uttala sig om nu, det
finns många alternativ och länstrafiken behöver mer tid för att gå igenom dem. Detta gäller linje till
Bäckaslöv, Bredvik, tvärlinje/er och de regionala linjerna via Västra Mark.
En idé för Bäckaslövsområdet är dock att det troligen kan vara lättare att på kort sikt kollektivtrafik
försörja områdena väster om Sambandsvägen och området längs Söderleden och att de områdena
därför bör byggas ut först. Länstrafiken önskar dialog om detta.
Tvärlinjens sträckning på Teleborg
Länstrafiken bedömer att det viktigaste för tvärlinjens sträckning på Teleborg är att nå bytespunkten i
Teleborgs centrum. Eventuellt kan linjen sluta där.
Tvärlinjens sträckning Hovshaga – Sandsbro och Sandsbro/Tofta linjens sträckning
Länstrafiken tror långsiktigt på att låta tvärlinjen gå som 2013 års sträckning på Norremark och att låta
linje 5 gå via Deltavägen.
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