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INLEDNING
Bakgrund och syfte
I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun
önskar man analysera effekten av nya exploateringar, nytt
busslinjenät, kollektivtrafiks prioriterande åtgärder, nya hastigheter
med mera.
Analyserna är gjorda i prognosmodellen Visum och avser året 2030.
Denna PM, som är skriven för tjänstemän insatta i analysmetoden,
redovisar i korthet resultaten och effekterna av analyserna.

Förutsättningar
I utredningen har beställaren tillhandahållit det underlag prognoserna
bygger på. Kortfattat innebär det att år 2030 kommer Växjö kommun
har ökat antalet invånare med knappt 50 tusen personer och antalet
anställda har ökat med drygt 20 tusen personer. Handelsytorna har
även de ökat men inga nya större etableringar har gjorts utan de
befintliga har ökat sin yta. I nya större bostadsområden har det i
modellen antagits att viss dagligvaruhandel har etablerats.
För scenario 1 och 2 som avser år 2030 är de nya hastighetsgränserna
införda, samtliga utbyggnadsresurser är exploaterade vilket också
innebär ny infrastruktur i form av bland annat Södra Länken samt att
det nya busslinjenätet är infört. Det nya busslinjenätet omfattar fler
linjer samt högre turtäthet.
Figuren på nästa sida visar var utbyggnadsresurserna är samt antalet
tillkommande invånare samt anställda per område.
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R E S U LTAT
Belastningsgraden som redovisas nedan ska mer ses som en
jämförelse mellan de olika scenarierna än en exakt belastningsgrad.
Detta då modellen bygger på dygnsflöden och kapaciteten på länknivå
för dygnet är beroende på ”maxtimmes” trafikens varaktighet.

2010 års trafikflöden
Resande med bil och stadsbuss
Modellen för dagsläget visar att det görs ca 190´000 enkelresor med
bil och ca 10´000 enkelresor med stadsbuss.

Belastningsgrad i vägnätet
Resultaten nedan visar belastningsgraden i vägnätet på länknivå för
dagsläget.
De sträckor som modellen pekar ut som de mest belastade är
Norrleden och cirkulationsplatserna i korsningen med Sanbrovägen.
Söderleden och Storgatan direkt vänster och öster om Söderleden samt
delar av Mörnersväg.
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Restider mellan olika målpunkter
De målpunkter är Arenastaden, Västra Mark, Resecentrum, Lasarettet
samt Universitetet. För varje målpunkt har restiden med bil och
stadsbuss tagits fram ur modellen. Startpunkten för restidsmätningarna
har varit V25 både väster [1] och öster [4] om Växjö, V27 söder [5]
om Växjö, V30 norr [2] om Växjö samt V23 söder [6] och norr [3] om
Växjö.
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Tabellen nedan visar restiden i minuter och sekunder för olika
relationer.
Bil - Dagsläget

Arenastaden
Västra Mark
Resecentrum
Lasarettet
Universitetet

Växjö kommun

1

2

3

4

5

6

05:17
07:31
12:08
10:33
12:13

05:30
07:44
12:22
10:46
12:26

15:36
14:50
15:33
14:38
17:06

14:43
15:50
11:50
10:55
12:11

15:35
16:56
12:17
11:22
09:48

15:07
17:22
21:59
20:23
22:04
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Scenario 1, 2030
Nedan redovisas flödena för biltrafiken i scenario 1. Samma bild finns
även som bilaga i liggande A3 format.

Resande med bil och stadsbuss
I detta scenario ökar resandet med bil med ca 80´000 enkelresor per
dygn och för stadsbussarna ökar resandet med 9´500 resor per dygn.
Det innebär att bilresandet ökar med ca 40 % medan resandet med
stadsbuss ökar med ca 95 %.
Att resandet med kollektivtrafik ökar mer än för resandet med bil,
trots att bilinnehavet inte minskad, tyder dels på att trögheten för
bilnätet har ökat så pass mycket att kollektivtrafiken framstår som ett
mer attraktivt alternativ än i dag, dels på det nya busslinjenätet som är
betydligt mycket mer effektivt än dagens busslinjenät.
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Nya hastighetsgränser
Figuren nedan visar skillnader i flöden då det nya hastighetsgränserna
införts. Gröna band visar en minskning av flödena och röda band en
ökning. De största förändringarna är kring ± 4000 fordon per dygn
jämfört med de gamla hastighetsgränserna.

Växjö kommun

7
2011-10-28

PM: Trafikprognoser i ÖP 2030

Belastningsgrad i vägnätet
Figuren nedan visar belastningsgraden för scenario 1. Jämfört med
dagsläget har belastningarna i vägnätet ökat markant och på flera
sträckor är det nu trögt under rusningstrafiken på morgonen och
eftermiddagen.
För de flesta relationer finns det dock fortfarande alternativa ruttval
vilket innebär att det fortfarande finns viss ledig kapacitet i
trafiksystemet.
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Restider mellan olika målpunkter
Tabellen nedan visar restiderna mellan för ett antal relationer. De
relationer som är markerade med grönt har fått en kortare restid
jämfört med dagsläget och de som ’är markerade med rött har fått en
längre restid än i dagsläget.
De kortare restiderna beror till stor del på att nya väglänkar i
trafiksystemet har dels omfördelat trafik, dels skapat nya ruttval
mellan relationerna. De längre restiderna beror främst på att vägar fått
ökad belastning som gett en lägre medelhastighet än dagsläget. Till
detta ska så klart läggas att hastigheterna är justerade enligt den nya
hastighetsplanen.
Framför allt har Södra Länken skapat mycket bättre förbindelser
mellan V23 söder ifrån och Teleborg/Universitetet.
Bil - Scenario 1

Arenastaden
Västra Mark
Resecentrum
Lasarettet
Universitetet
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1

2

3

4

5

6

05:09
07:31
09:33
09:27
12:09

05:35
07:52
09:54
09:56
12:30

13:58
15:21
14:14
15:02
18:18

15:46
17:08
11:08
11:56
13:07

15:58
18:28
12:30
13:18
08:12

15:14
16:36
19:34
19:33
12:54
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Scenario 2, 2030
Nedan redovisas flödena för biltrafiken i scenario 2. Samma bild finns
även som bilaga i liggande A3 format.

Resande med bil och stadsbuss
I scenario 2 ökar resandet med bil i princip lika mycket som i scenario
1, alltså med ca 80´000 enkelresor per dygn och för stadsbussarna
ökar resandet med ca 10´500 resor per dygn. Det innebär att
bilresandet ökar med ca 40 % medan resandet med stadsbuss ökar
med ca 105 %.
Skillnaden i resande med stadsbussen beror på åtgärder i form av
separata kollektivtrafikskörfält samt prioritering i korsningar. Detta
leder till att bussen nu kommer snabbare fram och inte blir drabbad av
köbildning på samma sätt som i scenario 1.
Växjö kommun
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Belastningsgrad i vägnätet

Precis som i scenario 1 märks en ökat belastning på grund av ökade
trafikflöden. Här har dock även kapacitet i vägnätet omfördelats till
förmån för bussen i form av separata busskörfält. Den ökade
trafikbelastningen sker dock inte bara där busskörfälten införts utan
detta leder till omfördelning av biltrafiken och t.ex. syns knappt någon
ökad belastning på Teleborgsvägen som nu fått busskörfält men på
Söderleden ökar trafiken på grund av omfördelning då
Teleborgsvägen blivit trögare för biltrafiken.
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Restider mellan olika målpunkter
I scenario 2 har kollektivtrafiken fått prioritet på vissa sträckor, se lista
nedan, i form av separat busskörfält samt prioritering i korsningar.
Huvudcykelvägarna
har
prioritet
framför
biltrafiken
i
korsningspunkterna genom att bilvägen är upphöjd. Dessa åtgärder
innebär att både kollektivtrafiken och cykeltrafiken får en ökad
framkomlighet framför bilen. Förändringarna i resande bil är högst
marginella, resandet med bil minskar med färre än 100 fordon per
dygn. Resandet med stadsbuss ökar dock med ca 1000 resor per dygn,
ca 10%, till följd av prioriteringarna som genomförts för
kollektivtrafiken och de kapacitetsbegränsande effekter detta medfört
för bilen.
På följande sträckor har separat busskörfält införts;
1.
2.
3.
4.
5.

Storgata mellan Arabyvägen och Sandgärdsgatan
Teleborgsvägen mellan P G Vejdesväg och Östregårdsgatan
Fagrabäcksvägen mellan Fagrabäcksrondellen och Linnégatan
Sandsbrovägen mellan Fagrabäcksvägen och Norremarksvägen
Liedbergsgatan mellan Norra Esplanaden och Domfällevägen

På dessa sträckor blir bussen inte påverkad av de trögheter som
uppstår på grund av den övriga trafiken. Nedan redovisas följande
tidsvinster i förhållande till den övriga trafiken.
1.
2.
3.
4.
5.

Ca 15 sekunder
Ca 1 minut 15 sekunder
Ca 45 sekunder
Ca 45 sekunder
Ca 10 sekunder

Tidsvinsten är beräknad utifrån att bussen kan hålla skyltat hastighet,
samma som för den övriga trafiken, medan den övriga trafiken
drabbas av trögheter som reducerar medelhastigheter. Ju trögare det är
för den övriga trafiken desto större blir tidsvinsten för bussen.
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Tabellen nedan visar restiderna för de olika relationerna som
analyserats. Grönt visar på en minskad restid jämför med dagsläget och
rött en ökad restid.
Bil Scenario 2

Arenastaden
Västra Mark
Resecentrum
Lasarettet
Universitetet

1

2

3

4

5

6

05:13
07:31
09:42
09:52
12:34

05:38
07:52
10:03
09:56
12:56

13:46
15:05
14:10
15:01
18:54

15:46
17:06
11:00
11:50
13:48

16:44
19:11
12:27
13:17
08:50

15:35
16:54
20:04
20:14
15:30

Tabellen nedan visar samma restider som ovan men där jämförelsen är
gjord mellan scenario 1 och scenario 2. Alltså påverkan på restiderna av
busskörfälten samt nya hastigheter på Södra Länken. Här ser man att i
de flesta relationer har det skett en viss ökning.
Bil Scenario 2

Arenastaden
Västra Mark
Resecentrum
Lasarettet
Universitetet

1

2

3

4

5

6

05:13
07:31
09:42
09:52
12:34

05:38
07:52
10:03
09:56
12:56

13:46
15:05
14:10
15:01
18:54

15:46
17:06
11:00
11:50
13:48

16:44
19:11
12:27
13:17
08:50

15:35
16:54
20:04
20:14
15:30

Den största ökningen är drygt 2 minuter men de flesta ligger mellan 5
och 30 sekunder.
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