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1. INLEDNING 

Växjö kommun har det långsiktiga målet med att öka andelen hållbart resande inklusive andelen 

cykelresor i framtiden. I och med detta har det tagits fram en trafikmodell i trafikmodellerings 

Visum för att kunna analysera olika åtgärder kopplade till kommunens framtida mål. Modellen 

togs initialt fram av Tyréns och har sedan i flera etapper utvecklats av Ramboll. De senaste 

Resultat PM1 och Tekniskt PM2 dateras till 2020-05-13 respektive 2020-05-19.  

 

Inom detta projekt utvecklas trafikmodellen ytterligare genom att:  

• Bygga ut infrastruktur och trafikefterfrågan till att motsvara hela kommunen och inte bara 

Växjö stad. 

o För både nuläge och framtidsprognos 2040. 

• Inkludera emissionsberäkningar.  

• Inkludera park and ride/bike and ride analys.  

 

Pararellt med arbetet med trafikmodellen genomfördes även en analys av att införa en 

cirkulationsplan i Växjö kommun3.  

 
1 Resultat PM 2020-05-13.docx, Ramboll 

2 Teknisk Dokumentation 2020-05-19.docx, Ramboll 

3 Förstudie Cirkulationsplan Växjö, Ramboll 
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2. RESVANEUNDERSÖKNING 2012 

2012 genomfördes en resvaneundersökning i Kronobergs län, inklusive Växjö kommun, med syfte 

att ge ökad kännedom om medborgarnas resor lokalt och regionalt. Revsvaneundersökningen 

ligger som grund till reskedjor som används i trafikmodellen samt till kalibrering. Undersökningen 

skickades ut till ett urval av 62 000 personer i åldrarna 16 – 84 år i hela Kronobergs län. 

Jönköping ingick inte i undersökningen, dock har resultat från Jönköpings resvaneundersökning 

använts tillsammans med resultat från resvaneundersökning i Kronobergs län i syfte att visa på 

externa resor.  

 

I Växjö kommun inkluderades även ungdomar i åldrarna 12 – 15 år. Totalt sett skickades enkäten 

ut till 7 896 personer i Växjö, svarsfrekvensen var 46 %.  

 

Utifrån resvaneundersökningen kan man fastställa att det genomförs ca 2,6 resor per invånare 

under en genomsnittlig dag. Män och kvinnor reser i ungefär samma utsträckning, medan 

resmönstret skiljer sig betydligt mer mellan åldersgrupperna. De som reser minst är 

pensionärerna.  

 

Enligt undersökningen reser invånarna i Växjö kommun 2,5 miljoner kilometer per dag, där 

biltrafiken producerar ca 75 % av kilometrarna, kollektivtrafiken står för ca 20 %. I figur 1 visas 

färdmedelsfördelningen en typisk vardag i Växjö kommun. Den största andelen resor görs med 

bil, antingen som ensam förare eller vid samåkning.  

 

 

Figur 1 – Färdmedelsfördelning under en typisk vardag i Växjö kommun. Källa: Resvaneundersökning i Växjö 

kommun 2012. 

I figur 2 visas reslängdsfördelning på resorna inom eller till/från Växjö kommun, dels aggregerat 

över samtliga färdmedel och dels per färdmedel.  
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Figur 2 – Färdmedel och uppskattade reslängder i km. Källa: Resvaneundersökning i Växjö kommun 2012. 

Resvaneundersökningen har använts för att validera och kalibrera modellen, både då Tyréns 

utvecklade modellen och när vi på Ramboll har uppdaterat modellen. Enligt undersökningen är en 

stor andel av samtliga resor kortare än 5 km, detta gäller även för resor med bil. Mellan 7 - 9 % 

av alla bilresor är dessutom kortare än 1 km. Dessa resor bör kunna göras till fots eller med cykel 

istället. Även ca 19 – 21 % av alla resor som görs med bil är mellan 1 – 3 km långa och skulle 

kunna ersättas med cykel. Dock framgår det inte av undersökningen om dessa är delresor, 

exempelvis om en person för tar bilen för att lämna barn på skola/förskola där reslängden är kort 

och därefter åker en längre sträcka till arbetet.  
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3. MODELLENS UPPBYGGNAD OCH FUNKTIONER 

 Infrastruktur 

Trafikmodellen täckte, som nämnt innan, tidigare endast Växjö stad. Modellen har utökats för att 

inkludera vägnätet i hela kommunen.  

 

Vägnätet från den tidigare trafikmodellen har sparats och kompletterats med vägnät hämtat från 

NVDB. Innan vägnätet lades till i trafikmodellen hanterades den data som tillhandahålls via NVDB 

i ett GIS-verktyg. Detta för att optimera vägnätet för trafikmodellen. Attribut som har använts 

från NVDB är:  

• Hastighetsbegränsning 

• Antal körfält 

• Vägtyp/Gatutyp 

• Funktionell vägklass 

Den geografiska omfattningen av vägnätet med hastighetsbegränsning visas i figur 3. 

 

Figur 3 – Hastighetsbegränsning på vägnätet i trafikmodellen. 
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 Demografi 

Modellen är uppdelad i enlighet med kommunens nyko-6 områdesindelning till största del. I de 

centrala delarna har flera nyko-6 områden delats i mindre områden för att ge en ökad 

detaljeringsgrad. Modellen innehåller även några externa områden som genererar trafik på de 

stora vägarna in till Växjö. Totalt sett innehåller modellen 252 områden, varav 8 av dessa 

genererar externtrafik. Varje område (exklusive externområdena) definierar demografin enligt 

följande parametrar: 

• Dagbefolkning 

• Nattbefolkning 

• Antal studenter – Samma som antal invånare mellan 0 – 18 år 

• Antal kvm centrumhandelsyta  

• Antal kvm externhandelsyta  

• Antal elevplatser/skolor 

 

Hur resandet ser ut i de lika områdena påverkas dessutom av hur bilinnehavet ser ut i varje 

område, sysselsättningsgraden, tillgång till kollektivtrafik och närhet till olika målpunkter 

exempelvis.  

Tabell 1 – Befolkningsgrupper definierade i Visummodellen 

E+C 
(Employed with 

Car) 

E-C 
(Employed 

without Car) 

NE-C 
(NonEmployed 

with Car) 

NE-C 
(NonEmployed 

without Car) 

Stud 
(Students) 

Förvärvsarbetande 

med tillgång till bil 

Förvärvsarbetande 

utan tillgång till bil 

Ej 

förvärvsarbetande 
med tillgång till bil 

Ej 

förvärvsarbetande 
utan tillgång till bil 

Personer yngre än 

18 år som inte har 
körkort 

 

I modellen har det dock gjorts grövre antaganden för att modellera resandet. Det antas att 65 % 

av bilarna som finns registrerade i Växjö ägs av förvärvsarbetande personer. Personer äldre än 65 

år eller yngre än 18 år antas inte förvärvsarbeta. Därmed ska gruppen ej förvärvsarbetande inte 

förväxlas med arbetslösa.  

 

I modellen   

Dagbefolkning 43 700 

Statistik 
Nattbefolkning 92 500 

Elevplatser, dagis och skolor 30 400 

Handelsytor (kvm) 420 300 

   

E+C 26 900 

Skattat 

E-C 14 500 

NE+C 10 900 

NE-C 20 200 

Stud 20 000 

Totalt 92 500  

  

 Trafikalstring och reskedjor 

Modellen är uppbyggd så att varje enskilt område innehåller en stor mängd parametrar som styr 

alstringen av trafik. Det medför att varje område kan kalibreras manuellt. Alstringstalen har i den 

tidigare kalibreringsfasen justerats för att de modellerade trafikflödena ska motsvara 

trafikmätningar.  

 

För respektive område finns alstringstal per reskedja och befolkningsgrupp (se tabell 1). 

Reskedjorna som är definierade i Visummodellen är:  

• HEJH  Hem-Skola-Jobb-Hem 
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• HJH  Hem-Jobb-Hem 

• HPH  Hem-Privat-Hem 

• HSCH  Hem-ShoppingCentrum-Hem 

• HSEH  Hem-ShoppingExternt-Hem 

• HSCSEH Hem-ShoppingCentrum-ShoppingExternt-Hem 

• HSCSCH Hem-ShoppingCentrum-ShoppingCentrum-Hem 

Eftersom att varje befolkningsgrupp kombineras med varje reskedja finns det 35 stycken olika 

alstringstal per område. Resor som sker till ”privat” är resor som sker utanför arbetstid och kan 

vara exempelvis besöksresor till vänner, resor till badhus, sportanläggningar och liknande.  

 

Externtrafiken är hämtad från Trafikverkets nationella trafikmodell Sampers.  

 Biltrafik  

Modellen är främst uppbyggd för att modellera biltrafikflöden på ÅVDT nivå. Mest kraft och arbete 

har därför lagts på att kalibrera just biltrafiksflödena. Primärt har huvudgatunätet kalibrerats mot 

trafikmätningar för år 2017-2018, gjorda av Trafikia och tillhandahållna av Växjö kommun samt 

Trafikverket via klickbara kartan.  

 Kollektivtrafik 

Modellen har kompletterats med kollektivtrafik i hela kommunen. Regionalbussarna fanns sedan 

innan, men sträckte sig endast till utkanten av staden. Samtliga tidtabeller har även uppdaterats. 

I arbetet justerades även hur modellen hanterar avgångar, tidigare användes ”headways”, vilket 

ger ett jämt antal turer per timme. Eftersom modellen är en dygnsmodell har nu istället hela 

tidtabellen lagts in, samt alla olika varianter på linjedragningar. Detta för att motsvara en mer 

verklig situation. I den tidigare modellen överskattades antalet kollektivtrafiksresenärer något i 

och med att modellen räknade på fler turer per dag och hållplats än i verkligheten.  

 Cykeltrafik 

Cykeltrafiken justeras med en extern modul som tar hänsyn till om cyklisten kan använda 

cykelbanor och vilken utformning dessa har. Därmed tas samtliga cykelbanor i Växjö med som 

separata vägar i trafikmodellen. Modulen fungerar så att en kostnadsfaktor beräknas på alla 

länkar beroende på om länken tillåter blandtrafik, om länken är en delad gång och cykelbana eller 

om det är en separat ”high-speed” cykelväg.  
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4. RESULTAT UTBYGGD NULÄGESMODELL 

Trafikefterfrågan i modellen baseras på demografin gällande antal invånare och arbetsplatser, 

bland annat, som har tillhandahållits av kommunen. Statistiken är uppdelad per åldersgrupp för 

invånare och per bransch för arbetsplatser.  

 

Vid kalibreringen av nulägesmodellen för 2018 har resvaneundersökningen tagits med för att 

stämma av att modellen inte över-/underskattar ett färdmedel orimligt högt/lågt. Resmönster och 

beteenden ändras ofta på längre sikt än 6 år, därför bör resultatet av färdmedelsvalet i modellen 

stämma någorlunda överens med resultatet för resvaneundersökningen 2012.  

 

Då trafikmodellen endast modellerar biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik jämförs resultatet med 

en omräkning av färdmedelsfördelningen från resvaneundersökningen, se Tabell 2.  

Tabell 2 – Omräkning av färdmedelsfördelningen för att kunna jämföras med trafikmodellen.  

 RVU Omräknat 

Bil, ensam 51% 59% 

Bil , samåker 9% 10% 

Cykel 6% 7% 

Buss 20% 23% 
 

86% 100% 

 

I figur 4 visas jämförelsen av färdmedelsval mellan modellens nuläge 2018 samt 

resvaneundersökningen för 2012. Precis som önskat är färdmedelsvalet ungefär detsamma som i 

resvaneundersökningen. Modellen underskattar bilresor något och överskattar det resandet med 

cykel. Tabell 3 visar antal resor som görs i trafikmodellen och färdmedelsfördelningen.  

 

 

Figur 4 – Färdmedelsfördelning i modellen för nuläget 2018. Observera att det är samma resvaneundersökning 

som tidigare, dvs för år 2012. 

Tabell 3 – Antal resor i modellen i nuläget och färdmedelsfördelning. Exklusive interna resor inom ett område.  

Resor i modellen 2018 Färdmedelsfördelning 

Med bil 193 720 63 % 
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Med cykel 89 200 30 % 

Med kollektivtrafik 16 990 7 % 
 

I figur 5 visas en jämförelse av reslängdsfördelningen per färdmedel mellan modellen och 

resvaneundersökningen. För både cykel och bil underskattas de kortaste resorna, detta beror 

troligen på att områdesindelningen i modellen gör att de kortaste resorna görs internt i ett 

område och läggs därmed inte ut. Då man måste gå till en busshållplats för att åka kollektivt 

råkar modellen fånga fotgängare som ska mellan två områden vilket tros orsaka den höga 

andelen korta resor med kollektivtrafik. I övrigt stämmer reslängdsfördelningen bra för resor 

längre än 1 km och kortare än 15 km. De längsta resorna är svåra att jämföra då de i modellen 

alltid tar slut vid kommungränsen, medan resorna i verkligheten, som fångas i 

resvaneundersökningen, går till en annan stad.  

 

Figur 5 – Reslängdsfördelning per färdmedel jämfört med resvaneundersökningen.  

För att skapa sig en översiktlig bild om hurvida de stora trafikflödena i staden modelleras korrekt 

används screenlines. En screenline skär av eller omringar ett område i en stad. En screenline kan 

exempelvis användas på alla stora in-/utfarter till staden för att kontrollera att den externa 

trafiken stämmer överens med trafikmätningar. Snitten kan ligga så man analyserar trafikflöden i 

nord-sydlig riktning eller väst-östlig riktning exempelvis.  

 

I figur 7 visas placeringen av definerade screenlines och i figur 8 visas en jämförelse mellan 

trafikmätningar och modellerat biltrafikflöde per screenline. I figur 9 visas regressionsanalysen för 

modellen i sin helhet. En regressionsanalys visar hur mycket modellens resultat avviker mot 

trafikmätningarna, ett resultat där R2 är lika med 1 innebär en exakt matchning, ett resultat 

större än 0,8 anses tillräckligt bra. Resultatet anses därmed tillräckligt bra för att kunna gå vidare 

med analyser. För kartor med trafikflöden finns i Bilagorna.  
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Figur 6 – Placering av de screenlines som har använts i modellen.  

 

Figur 7 – Jämförelse av trafikmätningar och modellerat biltrafikflöde i definierade screenlines.  
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Figur 8 - Jämförelse av trafikmätningar och det modellerade trafikflödet i en regressionsanalys för nuläget 2018. 

 

Figur 9 – Belastningsgrad på vägnätet i nuläget 2018 

Figur 9 visar belastningsgraden i nätverket i nuläget. Modellen indikerar framkomlighetsproblem 

på Storgatan, Mörnersväg och Sandsbrovägen/Linnégatan centralt. Även Söderleden och väg 25 

in mot Fagrabäcksrondellen har relativt hög belastning. Detta stämmer med Google maps bild av 

framkomlighet i staden på eftermiddagen.  

 

Kapaciteter i modellen är satta utifrån hur många fordon som kan passera per timme och dessa 

indikationer på dygnsnivå avslöjar främst var problem uppstår under dygnets maxtimmar.  
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5. FRAMTIDSPROGNOS 2040 

Växjö kommun växer och expanderar i hög grad som de flesta andra svenska städer. Tidigare har 

framtidsscenarierna delats upp i två olika scenarier, låg och hög. Inom detta arbete har istället en 

prognos tagits fram för år 2040. Prognosen inkluderar planerad exploatering i hela kommunen. 

Prognosen tar även hänsyn till flera olika infrastrukturprojekt.  

 

Totalt tillkommer 7 900 nya flerfamiljsbostäder och 1 300 nya enfamiljsbostäder. Antalet 

tillkommande invånare har beräknats med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Underlaget 

gällande bostadsexploatering tillhandahölls av kommunen. Exploateringen av 

verksamhetsområden hämtades från den gamla modellen och inkluderar därmed endast 

utveckling av verksamheter inom staden, detta i enlighet med ÖP 2030. Dock anses detta 

tillräckligt då verksamhetsområden som planeras utanför staden är små och med större 

osäkerhet. Totalt planeras nya verksamheter på en yta om 219 300 BTA, vilket resulterar i ca 

5 300 nya arbetstillfällen.  

Även tillkommande skolor hämtas från den gamla modellen. Det planeras byggas 9 stycken nya 

skolor/förskolor som totalt omfattar ca 3 300 elevplatser. Den förändrade demografin till år 2040 

visas i tabell 4 

Tabell 4 – Förändring i demografin (antal invånare) för framtidsprognosen grundscenario 1. 

Markanvändning 2018 Prognos 2040 Skillnad 

Antal invånare 92 470 109 130 16 660 

Antal invånare över 65 år 17 240 20 340 3 110 

Antal invånare under 18 år 20 100 23 720 3 620 

Ej förvärvsarbetande med bil 10 860 12 810 1960 

Ej förvärvsarbetande utan bil 20 160 23 800 3 630 

Förvärvsarbetande med bil 26 880 31 720 4 840 

Förvärvsarbetande utan bil 14 470 17 080 2 610 

Antal arbetsplatser 43 650 48 950 5 300 

Antal elevplatser 30 400 33 700 3 300 

 

Några infrastrukturprojekt som har tagits med till år 2040 är:  

• Fagrabäcksrondellen 

• Norrleden/Helgevärma 

• Södra Länken 

• Bäckaslövsesplanaden 

 

Bäckaslöv håller i skrivande stund på att byggas om, men då trafikmodellens nuläge motsvarar ca 

år 2018, har denna istället endast tagits med i framtidsprognosen.  

 Fagrabäcksrondellen 

Fagrabäcksrondellen, placerad öster om Växjö på Väg 25 Österleden, planeras i framtiden att 

byggas om från en cirkulationsplats till en planskild trafikplats. I figur 10 visas dagens utformning 

av cirkulationsplatsen och i figur 11 visas den planerade utformningen av trafikplats Fagrabäck 

som det kommer heta efter ombyggnation.  
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Figur 10 – Dagens utformning av Fagrabäcksrondellen. Källa: Trafikverket 

 

Figur 11 – Framtida utformning av trafikplats Fagrabäck. Källa: Trafikverket 

 Trafikplats Helgevärma och Norrleden 

Trafikplats Helgevärma och Norrleden har genomgått en teknisk utredning i Trafikverkets regi. I 

utredningen föreslår man att Norrleden byggs om med två körfält i varje riktning samt att 

trafikplats Helgevärma byggs om till ett fullständigt klöverblad med en ny bro över riksväg 25.  
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Figur 12 – Översiktlig utformning av trafikplats Helgevärma. Källa: Trafikverket 

 Södra länken 

Södra Länken planeras på lång sikt att byggas mellan riksväg 23 och riksväg 27 söder om 

Bergundasjön och Telestad. Arbetet görs etappvis, först för att kunna stärka upp för det 

planerade bostadsområdet Vikaholm. Hela sträckan är tänkt att stärka det regionala vägnätet och 

underlätta för fjärrtrafiken genom Växjö. Delar av Södra Länken är detaljplanerad och denna 

sträcka ingår i trafikmodellens framtidsprognos, se sträckning i figur 13.  

 

 

Figur 13 – Detaljplan Södra länken.  

 Bäckeslöv 

I Bäckeslöv planeras för flertalet nya bostäder, bland annat. Exploateringen innebär även ny 

infrastruktur i området som ska kopplas samman med befintlig infrastruktur. Det tillkommer bland 

annat en ny genomgående lokalgata som sträcker sig från korsningen Storgatan/Handelsvägen till 
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korsningen Söderleden/Södra Järnvägsgatan, se figur 14. Det planeras även en ny cykelväg 

mellan Söderleden och Bergsnäsvägen vid Räppe, se figur 15.  

 

Figur 14 – Ny lokalgata mellan Söderleden och Storgatan genom Bäckeslöv 

 

Figur 15 – Ny cykelväg mellan Söderleden och Räppe genom Bäckeslöv.  

 Resultat framtidsprognos 

I tabell 5 visas resandet i modellen i framtiden i förhållande till nuläget. Framförallt ökar resandet 

med bil, men även cykel. Färdmedelsfördelningen är den samma som i nuläget. 

Tabell 5 – Förändring av resande (under ett årsmedelsvardagsdygn) i modellen för framtidsprognosen 2040. 

Exklusive interna resor inom ett område. 

Resor i modellen 
2018 

Framtidsprognos 
2040 

Skillnad Skillnad i % 

Med bil 193 720 239 930 46 210 24 % 

Med cykel 89 200 111 150 21 960 25 % 

Med kollektivtrafik 16 990 18 210 1 220 7 % 
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34 % av bilresorna, ca 82 300 st, är kortare än 5 km. Dessutom är ca 17 600 bilresor kortare än 

2 km. Dessa resor skulle potentiellt istället kunna utföras med exempelvis cykel. 

Resvaneundersökningen pekar nämligen på att 22 % av alla cykelresor är mellan 3 – 5 km långa. 

Det flesta resor med cykel, dvs 38 %, är mellan 1 – 3 km långa. Även 24 % av alla resor till fots 

är mellan 1 – 3 km långa.  

 

Skulle dryg hälften av alla bilresor kortare än 5 km istället ske med cykel, skulle antalet bilresor 

vara ungefär detsamma som idag. Färdmedelsfördelningen skulle potentiellt då kunna vara enligt 

tabell 6. 

Tabell 6 – Potentiell förändring av färdmedelsfördelning i Grundscenario 1.  

Resor i modellen 2040 
Färdmedels-
fördelning 

2040 med 
omflyttade 

bilresor 

Färdmedels-
fördelning 

Med bil 239 930 65 % 169 900 54 % 
Med cykel 111 150 30 % 135 190 41 % 

Med kollektivtrafik 18 210 5 % 21 320 5 % 

 

I figur 16 visas belastningsgraden i vägnätet för framtiden.  

 

Figur 16 – Belastningsgrad på vägnätet i framtiden 2040. Bokstäverna motsvarar en kommentar i nedan lista.  

Kommentar kring större förändringar från nuläget 2018: 

A. Belastningsgraden på Söderleden ökar med det ökat antal fordon som trafikerar sträckan, 

detta beror på exploateringarna i Telestaden bland annat.  

B. Det ökade trafikflödet år 2040 orsakar även framkomlighetsproblem på Storgatan.  

A 

B 

C 

D 

E 
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C. Ombyggnationen på Norrleden minskar belastningen trots ökat trafikflöde.  

D. Nya trafikplatsen i Fagrabäck minskar belastningen på Riksväg 25.  

E. På grund av den nya esplanaden i Bäckaslöv samt exploatering i området fås en ökad 

belastning i Samarkandsrondellen.  

 

 

Figur 17 – Jämförelse av personkilometer i modellen i nuläget och framtidsprognosen 2040.  

Figur 17 visar det totala antalet personkilometrarna för biltrafiken, cykeltrafiken respektive 

kollektivtrafiken. Samtliga färdmedel får en ökning av personkilometer. Ökningen av 

personkilometer med bil är något mindre än ökningen av bilresor, dvs det ökade resandet med bil 

görs på något kortare sträckor. Detta beror troligen främst på att den stora exploateringen i Växjö 

sker relativt nära staden. Ökningen av personkilometer med cykel och buss indikerar istället att 

folk gör längre resor med dessa färdmedel.  
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6. RESULTAT EMISSIONSBERÄKNING 

PTV Visum har en inbyggd modul för beräkning av trafikutsläpp. Modulen bygger på HBEFA 

(Handbook of emission factors) 4.1 och använder samtliga tillgängliga parametrar och faktorer 

som finns tillgängligt i handboken. Sverige är en av de länder som täcks av HBEFA.  

 

Emissionsberäkningen i Växjö trafikmodell beror av: 

• Vägtyp – Hela vägnätet har klassificerats utifrån vägtyper som används i HBEFA.  

• Vägflotta – En ungefärlig uppsättning av fordonstyper i Sverige,  

• Andel kallstarter – En viktig faktor som beräknas utsläpp från alla kallstarter.  

• Referensår – I detta fall år 2018 samt 2040.  

 

Andelen kallstarter är det enda som inte har ett standardvärde och måste anges för varje område 

i trafikmodellen. I detta fall har andelen kallstarter beräknats utifrån markanvändningen i varje 

område. Det har antagits att 65 % av alla resor från en bostad är en kallstart och att 20 % av alla 

resor från en arbetsplats/handelsområde är en kallstart. Andelen kallstarter från bostäder beror 

av om bilen står i ett uppvärmt garage/har motorvärmare eller ej, eller om bilen redan har 

använts under dagen. Då det finns mycket lite forskning kring detta och variationen är stor i 

Sverige i och med årstiderna, har detta ansetts som ett tillräckligt bra antagande.  

 

Innehåller ett område både bostäder och arbetsplatser/handel används densiteten i 

alstrad/genererad trafik för att beskriva andelen kallstarter i området. I figur 18 visas andelen 

kallstarter i varje område i Växjö tätort med omnejd och i figur 19 antalet kallstarter per område, 

dvs andelen kallstarter multiplicerat med antal resor som startar i området.  

 

Figur 18 – Andel kallstarter i områdena i Växjö stad.  

Kallstarten påverkar utsläppen från bilarna olika beroende på vilket ämne som analyseras och vid 

vilken temperatur. Kallstartens effekt på utsläpp ökar kraftigt med sjunkande temperaturer. Enligt 

en studie kan man minska de totala utsläppen vid kallstarter med 71 % om man exempelvis har 

ett elektriskt bilvärmarsystem. Effekten är högst på utsläpp av partiklar (PM) med ca 92 % och 
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lägst för koldioxid med ca 17 – 21 %. Effekten beror såklart även på typ av bil (bensin, diesel, 

hybrid m.fl.). Eftersom variationerna av bilar och temperatur under året finns det få studier 

kopplat till utsläpp på grund av kallstarter. Åtgärder för att minska andelen kallstarter kan vara 

att samåka, använda bilvärmare, parkera i uppvärmda garage (speciellt vintertid) etc. Tyvärr är 

det också vanligt att många väljer bilen istället för cykeln vintertid när effekten på utsläppen är 

som störst. Detta medför inta bara att utsläppen ökar på grund av lägre temperaturer under 

vintern, men även på grund av att fler åker bil.  

 

 

Figur 19 – Antal kallstarter i områdena i Växjö stad.  

I  

 

 

 

tabell 7 visas resultatet av emissionsberäkningarna, i beräkningarna tas det hänsyn till biltrafik 

och tung trafik. Anledningen till att CO och HC minskar är den ökade andelen elbilar som antas i 

bilflottan till år 2040. PM har minskat sedan 1990 och gör än idag, detta beror dels på bättre 

katalysatorer, dels på bättre material i däck och asfalt. Samma utveckling spås även i framtiden. 

Utsläppen av CO2 och NOx ökar däremot i framtiden på grund av det ökande resandet med bil.  
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Tabell 7 – Resultat av emissionsberäkningen för nuläget och framtidsprognosen 2040.  
 

Nuläge 2040 Skillnad 

Fordonskilometer 784 817 km 937 024 km 19% 

CO2 377 755 kg 411 673 kg 9% 

CO 1 167 kg 1 119 kg -4% 

HC 141 kg 118 kg -16% 

PM 14 kg 10 kg -25% 

NOx 929 kg 1095 kg 18% 
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7. RESULTAT PARK AND RIDE 

Som en åtgärd för att minska resandet med bil har ”park and ride” samt ”bike and ride” konceptet 

utvärderats med hjälp av trafikmodellen för Växjö. Konceptet med park and ride innebär att man 

lätt ska kunna parkera med bil eller cykel vid en av dessa platser och smidigt byta till buss för att 

ta sig in till stan.  

 

24 stycken ”park and ride” platser har analyserats, dessa har initialt tagits fram av kommunen, 

och sedan kopplats till närmsta busshållplats i trafikmodellen. Placeringen av ”park and ride” och 

vilka kollektivtrafikslinjer som passerar dessa visas i figur 20.  

 

 

Figur 20 – Placering av analyserade Park and Ride platser samt kollektivtrafikslinjer som passerar Park and Rike 

platsen.  

För att identifiera om det finns personer som kan tänka sig byta färdmedel har start och målpunkt 

analyserats för alla som passerar någon av dessa ”park and ride” platser. På grund av 

trafikmodellens uppbyggnad har varje område i modellen endast kopplats till en ”park and ride” 

plats.  
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Figur 21 – Illustration av vilka områden i trafikmodellen som är kopplad till vilken park and ride plats. 

Kopplingen baseras på kortaste avståndet till en park and ride plats med bil.  

 

För att få någon effekt av analysen har ett parkeringsstraff lagts till i centrala Växjö i 

trafikmodellen i form av ett tidstillägg. Tidstillägget som har använts är 10 min eller 15 min, vilket 

motsvarar en parkeringskostnad på 13 SEK respektive 20 SEK (då Value of Time antas till 80 

SEK/h) per tillfälle man parkerar i centrala Växjö. Restiden med kollektivtrafik inkluderar hela 

resan från hållplats till hållplats, dvs väntetid, restid och bytestid.   

 

Då trafikmodellen inte anses tillräckligt känslig mot förändringar av restid för att modellera 

eventuell effekt på överflyttning mellan färdmedel, har istället restidskvoten mellan restiden med 

bil och kollektivtrafik använts för analysen. Sambandet mellan restidskvot och andel 

kollektivtrafiksresenärer visas i figur 22.  
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Figur 22 – Restidskvot mellan restiden med bil och kollektivtrafik4. Den orangea linjen är 

resultatet av en studie från Stockholm, den svarta linjen är en kombination av flera studier i 

medelstora städer (liknande Växjö).  tabell 8 visas resultatet av park and ride analysen. Det 

troligaste utfallet bör vara i linje med resultatet för studie 1, resandet med kollektivtrafik i 

Stockholm (studie 2) är generellt högre än i övriga Sverige.  

Tabell 8 – Park and ride överflyttningsresultat. Studie 1 är den sammanvägda studien för medelstora städer och 

studie 2 är för studien i Stockholm. 

 TP10 TP15 TP30 

 Studie 1 Studie 2 Studie 1 Studie 2 Studie 1 Studie 2 

Vehicle 15.5 47.3 63.3 192.5 227 693 

Person 18.6 56.7 76 231 272.2 831.4 

 

Norremark har identifierats som den plats med störst potential av byte från bil till park and ride. 

Detta beror främst på utbudet av kollektivtrafik. Linjer med få hållplatslägen blir också mer 

attraktiva då detta kortar ner restiden med bussen. Detta medför att linjer som passerar Risinge 

och Furuby gör dessa lägen mer attraktiva. Linjer som går via stråk som påverkas av trängsel får 

nackdelen att de måste gå kvar i stråket, medans en bilist kan välja en annan väg till målet och 

därmed få lägre restid.  

 

Det har även analyserats hur många, som idag åker bil, kan tänka sig ta cykeln till en park and 

ride plats och bussen därifrån. Till detta har resultatet av park and ride analysen används som 

grund för att vidare utreda hur många av dessa kan tänka sig ta cykeln till park and ride platsen 

 
4 Olausson, B., & Solvin, D. (2019). Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet - En undersökning av sambandet för mellanstora kommuner 
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istället för bil till park and ride platsen. Då det saknas studier för sambandet mellan restid för bil 

och cykel har sambandet för bil och kollektivtrafik använts istället. Analysen med restidskvot har 

alltså applicerats på resultatet i tabell 8 och därmed resulterat i antal personer som kan tänka sig 

ta cykeln till park and ride platsen och bussen därifrån, som visas i tabell 9.  

Tabell 9 – Bike and ride överflyttningsresultat. Studie 1 är den sammanvägda studien för medelstora städer och 

studie 2 är för studien i Stockholm. 

 TP10 TP15 TP30 

 Studie 1 Studie 2 Studie 1 Studie 2 Studie 1 Studie 2 

Vehicle 2.5 23.1 9.35 87.23 41.02 384.7 

Person 3 27.7 11.22 104.7 49.2 461.64 

 

Trafikmodellen är begränsad i den aspekt att parkeringsavgift har lagts in endast i de centralaste 

delarna av tätorten och läggs på områdesnivå. I verkligheten skiljer det sig oftast beroende på 

var man ställer sig, exempelvis gatan eller i parkeringshus. Tidstraffet som används är till synes 

högt, men i motsvarighet till parkeringskostnaden på 13 respektive 20 SEK hade tidsstraffet 

kunnat vara högre.  

 

För att göra kombinationsresorna attraktiva är det viktigt att kunna utmana restiderna med bil. 

Exempelvis med expresslinjer, ökade parkeringsavgifter och åtgärder likt cirkulationsplanen, se 

kapitel 8. 

 

Då resultatet av antal bilresenärer som byter färdmedel i park and ride/bike and ride analysen har 

inga emissionsberäkningar presenterats. Då beräkningen görs på hela Växjö kommuns vägnät blir 

effekten försumbart liten. Dessutom byter resenärerna endast färdmedel på en del av sträckan 

vilket även det minskar den positiva effekten på klimatet. Eftersom de korta bilresorna är de som 

släpper ut mest växthusgaser per km är det inte som mest lönsamt att bryta ner de långväga 

bilresorna till kortare. Utsläppen minskar eventuellt i centrala Växjö, dock har park and ride störst 

effekt på exempelvis trängseln i stadskärnan snarare än de positiva klimateffekterna.  

 

Potentiellt skulle park and ride ha fler fördelar i kombination med en cirkulationsplan och med 

parkeringsplatser närmre staden. På så sätt görs de långväga bilresorna precis som idag, men 

med en större satsning på stadbussar kan de kortväga bilresorna elimineras och ersättas av bike 

and ride i större utsträckning. Från figur 19 kan vi se att antalet kallstarter i Växjö tätort är 

relativt högt, för att minska klimatpåverkan på grund av biltrafiken i Växjö kommun bör dessa 

fokuseras extra på. Detta undersöks även i trafikutredningen Förstudie Cirkulationsplan Växjö.  
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8. CIRKULATIONSPLAN 

I samband med arbetet med trafikmodellen har även en förstudie av cirkulationsplan i Växjö 

genomförts av Ramboll. Syftet med förstudien är att utvärdera möjliga alternativ för en 

cirkulationsplan i Växjö stad och att studera hur kommunen kan prioritera hållbart resande i 

staden. En cirkulationsplan delar upp ett större område i mindre distrikt. Distrikten tillåter 

motortrafik mellan varandra, men motortrafiken hänvisas till ringvägen och främjar på så sätt 

hållbara resor genom att stimulera fotgängare och cyklister.  

 
I förstudien har 8 strategier presenterats och därefter har främst två alternativ analyserats, 
alternativ C och alternativ E. Alternativ C har ett mindre begränsat område. Bilar är välkomna in i 
områdena, men genomfartstrafiken kommer att begränsas, därmed skapas tryggare gator för 
fotgängare och cyklister. Målet är att skapa tryggare och säkrare gator för oskyddade trafikanter 
genom att minska biltrafik inom cirkulationsplanens område, se figur 23.  

 

Figur 23 – Cirkulationsplansalternativ C, en ny ringväg är markerad med lila.  
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Alternativ E begränsar ett större område där motorvägen inkluderas som ringväg. Målet är 

detsamma som för alternativ C, även här är bilar välkomna in i områdena, men 

genomfartstrafiken kommer att begränsas, se figur 24.  

 

Figur 24 - Cirkulationsplansalternativ E, en ny ringväg är markerad med lila. 

Alternativen har analyserats i den tidigare versionen av trafikmodellen som endast täckte Växjö 

stad. Trafikmodellen har som tidigare nämnts färdmedlen biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik. 

Modellen resulterar dock inte i någon större överflyttning från bil till de övriga färdmedlen, utan 

resulterar i en ruttvalsförändring för bilresenärer. Trots ökad trängsel och ökade restider väljer 

resenärerna i trafikmodellen att fortsätta resa med bil. Överflyttningen från bil till andra 

färdmedel blir troligen större med tanke på de begräsningar som införs och de betydligt högre 

restiderna.  

 

Emissionsberäkningar har genomförts för dessa två alternativ och ställts i förhållande till nuläget. 

Alternativ har även analyserats med utbyggd större infrastrukturprojekt, så som trafikplats 

Fagrabäck och Helgevärma, samt Norrleden. I tabell 10 på nästa sida redovisas resultatet av 

emissionsberäkningarna för alla scenarier.   
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Tabell 10 – Resultat av emissionsberäkningarna för nuläget och de tre utredningsalternativen.  
 

Scenario 1 

(Nuläge 2018) 

Scenario 2 

(Alt C) 

Scenario 3a 

(Alt E) 

Scenario 3b 

(Alt E+) 

Fordonskm 1 284 349 km 1 314 189 km 

(+2%) 

1 503 609 km 

(+17%) 

1 526 495 km 

(+19%) 

CO2 148 912 kg 153 758 kg 

(+3%) 

193 442 kg 

(+30%) 

177 802 kg 

(+19%) 

CO 452 kg 458 kg 

(+1%) 

497 kg 

(+10%) 

480 kg 

(+6%) 

HC 70.07 kg 70.44 kg 

(+1%) 

74.04 kg 

(+6%) 

71.76 kg 

(+2%) 

PM 3.47 kg 3.58 kg 

(+3%) 

4.48 kg 

(+29%) 

4.11 kg 

(+18%) 

NOx 409 kg 421 kg 

(+3%) 

517 kg 

(+26%) 

480 kg 

(+17%) 

 

Figur 25 visar ett diagram där utsläppsberäkningarna ställs i relation till nuläget. Den stora 

ökningen för alternativ E (Scenario 3a) beror på att trängseln i systemet ökar kraftigt och därmed 

ökar utsläppen. När flera stora infrastrukturprojekt byggs ökar kapaciteten i systemet och därmed 

trängseln. Detta leder till minskade utsläpp trots att biltrafiken väljer ytterligare längre vägar.  

 

Figur 25 – Skillnad i klimatutsläpp i förhållande till nuläget.  
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I figurerna 25-28 visas utsläppen av koldioxid per väglänk i Växjö tätort för nuläget samt de tre 

analyserade scenarierna. På länknivå syns inga stora förändringar mellan nuläget och alternativ C. 

För alternativ E fås tydliga minskningar centralt på Möners väg, Linnégatan och Teleborgsvägen. 

Eftersom att all trafik med målpunkt innanför ringvägen i Alternativ E måste använda 

Liedbergsgatan fås mer utsläpp på vägen. Även Nydalavägen används i lokalt högre utsträckning. 

Trafikflödet ökar även på Ringvägen som förväntat, och leder till mer utsläpp på sträckan. 

Ombyggnationen av Norrleden från 2+1 väg till 2+2 väg innebär bitvis en minskning av utsläppen 

upp till 50 %. Dock är utsläppen på Norrleden fortfarande högre än i nuläget på grund av det 

ökade trafikflödet.   

 

Figur 26 – Utsläpp av koldioxid i kilo per länk i Nuläget. 
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Figur 27 – Utsläpp av koldioxid i kilo per länk i Alternativ C.  

 

Figur 28 – Utsläpp av koldioxid i kilo per länk i Alternativ E. 
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Figur 29 – Utsläpp av koldioxid i kilo per länk i Alternativ E med ny infrastruktur.  
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BILAGOR 

Park and ride 

 

Tabell 11 – Antal potentiella person överflyttningar från bil till park and ride per plats.  

PnR ID 
  

PnR Location 
TP 10 TP 15 TP 30 

  Study 1 Study 2 Study 1 Study 2 Study 1 Study 2 

20000001   Brände Udde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000002   
Teleborg / 

vattentornet 
0,00 0,00 3,53 10,72 27,59 84,19 

20000003   Norremark 11,59 35,28 33,91 103,27 90,02 275,44 

20000004   Fagrabäck 0,00 0,00 2,33 7,06 57,48 175,19 

20000005   Sjukhuset 0,77 2,34 8,81 26,76 39,80 121,56 

20000006   Flygplatsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000007   Bäckaslöv 0,00 0,00 0,08 0,25 7,94 24,22 

20000008   Brände Udde 0,62 1,87 1,87 5,70 3,90 11,95 

20000009   Ingelstad 0,10 0,32 1,11 3,37 4,19 12,77 

20000010   Rottne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000011   Braås 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000012   Lammhult 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 2,14 

20000013   Gemla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000014   Åryd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000015   Vederslöv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000016   Eke terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000017   Ör terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000018   Bredhult 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000019   Tofta 0,00 0,00 0,49 1,48 1,07 3,24 

20000020   Risinge 2,48 7,54 7,43 22,60 3,75 11,45 

20000021   Furuby 3,09 9,38 13,21 40,17 23,24 71,00 

20000022   Uråsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000023   
Tegnaby/Brams

torp 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000024   
Nöbbele / 

Odenslanda 
0,00 0,00 3,17 9,59 12,54 38,21 

   18,7 56,7 75,9 231,0 272,2 831,4 
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Bike and ride 

Tabell 12 - Antal potentiella person överflyttningar från bil till bike and ride per plats.  

PnR ID   
TP10 (Ride Leg) TP15 (Ride Leg) TP30 (Ride Leg) 

Study 1 Study 2 Study 1 Study 2 Study 1 Study 2 

20000001 Brände Udde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000002 
Teleborg / 
vattentornet 

0,0 0,0 0,3 2,9 2,4 22,8 

20000003 Norremark 2,4 22,9 7,2 67,4 19,4 182,2 

20000004 Fagrabäck 0,0 0,0 0,6 5,7 15,3 143,3 

20000005 Sjukhuset 0,2 1,4 1,7 16,1 7,8 73,0 

20000006 Flygplatsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000007 Bäckaslöv 0,0 0,0 0,0 0,2 2,3 21,8 

20000008 Brände Udde 0,1 1,3 0,4 4,1 0,9 8,6 

20000009 Ingelstad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000010 Rottne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000011 Braås 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000012 Lammhult 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000013 Gemla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000014 Åryd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000015 Vederslöv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000016 Eke terminal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000017 Ör terminal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000018 Bredhult 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000019 Tofta 0,0 0,0 0,1 0,7 0,2 1,5 

20000020 Risinge 0,2 2,1 0,7 6,3 0,3 3,2 

20000021 Furuby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000022 Uråsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000023 Tegnaby/Bramstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20000024 
Nöbbele / 
Odenslanda 

0,0 0,0 0,1 1,3 0,6 5,3 

    3,0 27,7 11,2 104,7 49,2 461,6 

 


