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Förord

Växjö skall växa, från en småstad där man för-
väntas nå allt med bil, till en större och attrakti-
vare stad med tydliga urbana kvaliteter och täta 
regionala förbindelser. I den här transportplanen 
talas det mycket om kapacitet och mer effektiva 
och hållbara transporter. När vi växer ska vi göra 
det så att vi kan förflytta fler personer på samma 
yta. Vi ska utveckla en stad där gång, cykel och 
kollektivtrafik klarar huvuddelen av transportbe-
hoven för medborgarna och fordonen är miljö-
anpassade.

För landsbygden med gles kollektivtrafik är bi-
len fortfarande det prioriterade transportmedlet. 
Men biltrafiken är ytkrävande och ger störningar. 
Genom att vi som kan byter till mer effektiva 
färdmedel i staden och mellan orter kan vi fri-
göra kapacitet så att de som måste fortsätta åka 
bil kan göra det, till exempel boende på lands-
bygden.

Detta innebär att kommunen skall arbeta mer 
med att förbättra framkomligheten för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik och samtidigt vara res-
triktiv till ökad kapacitet för biltrafik. Planera 
staden för att förtäta och skapa en blandad be-
byggelse längs med kollektivtrafikstråk. Arbeta 
med sänkta hastigheter vid mötespunkter för de 
oskyddade trafikanterna samt förbättra under-
hållet av gång- och cykelvägarna så att de svåra 
trafikskadorna minskas.

Det är min fulla övertygelse att detta leder till en 
mer attraktiv stad med god tillgänglighet för alla 
grupper och åldrar oavsett tillgång till körkort, 
med färre som är störda av buller och där luft-
kvaliteten fortfarande är god. Helt enkelt en stad 
som människor vill besöka, bo, verka och leva i.

Bo Frank
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning

De utmaningar som Växjö står inför när det gäl-
ler transporter är framförallt följande:
• Att staden ska kunna växa med bibehållen till-

gänglighet och kvalitet i stadsmiljön.
• Minska utsläppen av växthusgaser, andra föro-

reningar och buller orsakade av trafiken.
• Öka hälsan, tryggheten och trafiksäkerheten 

bland medborgare.
• Öka kostnadseffektiviteten i investering och 

drift av infrastruktur och transporter.

Lösningarna på detta handlar om att skapa ett 
mer effektivt och hållbart transportsystem. Fler 
personer och mer gods behöver transporteras 
på samma yta. Biltrafiken är ytkrävande och ger 
störningar. Genom att de som kan byter till mer 
effektiva färdmedel kan vi frigöra kapacitet så att 
de som måste fortsätta åka bil kan göra det.  

För att åstadkomma detta behöver åtgärderna ha 
följande inriktning:
• Minska behovet av resor och transporter.
• Föra över resor från bil till gång, cykel och 

kollektivtrafik där alternativ finns.
• Effektivisera kvarvarande bilresor och gods-

transporter.
• Skapa ett mer trafiksäkert beteende bland tra-

fikanterna.
• Övergång till mer miljöanpassade fordon och 

drivmedel.

Strategierna återfinns i den sammanfattande  
tabellen nedan. Under varje strategiområde finns 
mer detaljerade åtgärder och ansvarsfördelning.

Strategiområden Strategier

Hållbar fordonstrafik

Lokalisering • Placera bostäder och verksamheter så att resbehovet minskar och det blir lättare att nå dessa med 
gång, cykel och kollektivtrafik.

• Flera invånare ska ha tillgång till grundläggande service (matinköp, förskola, skolor) på gångavstånd.

Gator och parkeringar • Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafiken.
• Vara restriktiv till åtgärder som ökar biltrafikens fördelar och relativa framkomlighet i förhållande till 

gång-, cykel- och kollektivtrafik.
• Öka trafiksäkerheten genom en lugnare biltrafik på gator där oskyddade trafikanter och motorfordon 

möts.

Godstransporter • Premiera fossilbränslefria och effektiva godstransporter.

Elfordon • Göra det enklare och smidigare att använda sig av elfordon.
• Öka andelen elfordon, elcyklar etc.

Cykel

Förbättra och utveckla • Utveckla cykelvägnätet för att erbjuda genare, bekvämare och trafiksäkrare förbindelser i både
cykelinfrastrukturen   nya och befintliga områden i staden.
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Strategiområden Strategier

Cykel, fortsättning

• Göra det snabbare och enklare att cykla på huvudcykelvägarna samtidigt som olycksriskerna 
minskar. Fokus är att minska antalet stopp/hinder för cyklister.

• Göra det enklare att parkera sin cykel bekvämt och säkert.

Drift och underhåll på • Underhålla cykelvägarna så att det är snabbt, enkelt, bekvämt samt trafiksäkert att cykla
cykelinfrastrukturen   i Växjö kommun.

• Öka vintercyklingen.
• Minska singelolyckor på grund av bristande underhåll.

Information • Utveckla cykelkulturen i Växjö så att cykling förknippas med ännu fler positiva egenskaper (hippt, 
normalt, vackert etc.).

• Utveckla bra information så att cyklister lätt hittar till viktiga målpunkter.
• Involvera cykelintresserade, föreningar etc. i cykelutvecklingsarbetet.

Gång

Förbättra och utveckla • Utveckla gångnätet för att erbjuda genare, vackrare, tryggare, trafiksäkrare och tillgänglighets-
gångstråken   anpassade förbindelser.

• Fokusera förbättringen av gångstråken i och till de fyra centrumbildningarna samt viktiga 
målpunkter i staden.

Drift och underhåll på • Underhålla gångvägarna så att de är bekväma och trygga. 
gångstråken  • Minska singelolyckor för gående på grund av bristande drift och underhåll.

Utvecklad kollektivtrafik

Trafikplanering och • Minska restiden med kollektivtrafik jämfört med restiden med bil. 
framkomlighet • Vidareutveckla konkurrensfördelen att man kan använda restiden till annat än att köra.

• Göra det enklare att resa genom ökad turtäthet och regelbundenhet.
• Öka punktligheten och bytesmöjligheterna.
• Ha fokus på att utveckla de största regionala pendlingsstråken, längre resor i staden och att knyta 

samman stadens fyra kärnor.

Bytespunkter • Flera hållplatser ska väderskyddas, tillgänglighetsanpassas och förses med cykelparkering med hög 
stöldsäkerhet.

• Göra det enklare att ta sig till stationer och hållplatser året runt.

Drift och kvalitet • Öka samverkan mellan kommun, länstrafik och entreprenörer så att resenärerna får en positiv 
upplevelse av personal, fordon, hållplatser och tekniska system.

• Utveckla bussarna så att de blir tystare och mer energieffektiva.

Mobility management

IT • Stimulera fler att använda it-tjänster för att ersätta resor.

Mobility management • Påverka färdmedelsval och skapa ett mer trafiksäkert beteende i trafiken genom information, 
kampanjer, erbjudanden och dialog.

• Berätta om relevant kollektivtrafikutbud, vara målgruppsanpassad, söka samarbeten och locka 
bilister.



www.vaxjo.se6

Om transportplanen

Syftet med transportplanen
Transportplanen är det förvaltningsövergripande 
plandokumentet för all verksamhet i kommunen 
som påverkar transporter. Planen beskriver hur 
Växjö kommun skall arbeta för att skapa ett ef-
fektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem 
och nå kommunens transportrelaterade mål. 
Målen återfinns framförallt i översiktsplanen 
och miljöprogrammet. På detta sätt följer planen 
den övergripande strukturen i kommunens styr-
system, se bild ovan.

De utmaningar som Växjö står inför när det gäl-
ler transporter är framförallt följande:

• Att staden ska kunna växa med bibehållen till-
gänglighet och kvaliteter i stadsmiljön.

• Minska utsläppen av växthusgaser, andra föro-
reningar och buller orsakade av trafiken.

• Öka hälsan, tryggheten och trafiksäkerheten 
bland medborgare.

• Öka kostnadseffektiviteten i investering och 
drift av infrastruktur och transporter.

Lösningarna på detta handlar om att skapa ett 
mer effektivt och hållbart transportsystem. Fler 
personer och mer gods behöver transporteras på 
samma yta. Ensamåkande i bil är ytkrävande och 
ger en rad störningar. Genom att de som kan byter 

Vision
Där människor, 

organisationer och 
företag växer och tar 

ansvar – i Europas 
Grönaste stad

KF budget 
övergripande mål

Översiktsplan

Miljöprogram 

Vad?

Årlig
prioritering

Internbudget 
Verksamhetsplan

Investeringsbudget

Exploateringsbudget

Vad/hur?

Beslut om revidering 
varje mandatperiod

Strategisk nivå 

Revidering beroende 
på typ av plan/program

Strategisk/
Operativ nivå

När?
Bostadsförsörjnings-

program (LAG)

Avfallsplan (LAG)

Energiplan (LAG)

VA-plan och 
VA-policy

Transportplan 

Operativ nivå

Årlig revideringÅrlig revidering
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till mer effektiva färdmedel kan vi frigöra ka-
pacitet så att de som måste fortsätta åka bil kan 
göra det. Gång och cykel är effektiva färdmedel 
på korta resor och kollektivtrafiken är effektiv i 
staden och mellan större orter. På landsbygden 
och orter med gles kollektivtrafik är och förblir 
däremot bilen ofta det enda alternativet. Växjö 
centrum, sjukhuset, Linneuniversitetet, Grand 
Samarkand och Arenastaden är viktiga regionala 
målpunkter dit befolkningen från regionen och 
landsbygden behöver kunna ta sig. Det är därför 
särskilt viktigt att de som kan väljer gång, cykel 
eller kollektivtrafik så att kapaciteten kan räcka 
till fler personer och tillgängligheten bibehållas.

Arbetet har följande grundstenar:
• Minska behovet av resor och transporter.
• Föra över resor från bil till gång, cykel och 

kollektivtrafik där alternativ finns.
• Effektivisera kvarvarande bilresor och gods-

transporter.
• Skapa ett mer trafiksäkert trafikantmönster.
• Övergång till mer miljöanpassade fordon och 

drivmedel.

Transportplanen innehåller en rad strategier och 
åtgärder som sorterats in under fem strategiom-
råden:
• Hållbar fordonstrafik
• Cykel
• Gång
• Utvecklad kollektivtrafik
• Mobility management

Åtgärdena i transportplanen ska ge alla för-
valtningar stöd vid framtagande av verksam-
hetsplaner och internbudgetar. Uppföljning ska 
integreras i kommunens verksamhetslednings-
system. Planen bör revideras en gång per man-
datperiod. För att förtydliga transportplanen tas 
följande mer detaljerade planer fram:
• Trafikplan, anger till vilka gator i staden trafi-

ken ska styras.
• Parkeringsstrategi
• Revidering av cykelvägplanen, med utökade 

principer för cykelplanering.

• Fotgängarplan, inklusive tillgänglighet för 
funktionsnedsatta personer.

• Trafiksäkerhetsprogram

Transportplanen omfattar Växjö kommun som 
geografiskt område. Växjö kommun har även en 
energiplan som omfattar åtgärder och strategier 
för hur vi kan skapa hållbar energianvändning i 
kommunen. För att undvika överlappning mel-
lan dessa dokument har en avgränsning gällande 
transporter gjorts så att energiplanen fokuserar 
på energieffektiva och fossilbränslefria fordon 
samt produktion av och tillgång till förnybara 
drivmedel.

Mål inom transportområdet som styr 
transportplanen
I översiktsplanen för staden från 2011 finns sex 
mål, varav flera har bäring på transporter.

Växjö ska vara:
• Den regionala staden – en kärna i en samver-

kande region.
• Sjöarnas och parkernas stad där naturen ligger 

runt knuten.
• En tätare och mer funktionsblandad stad där 

nästan alla persontransporter i staden sker till 
fots, med cykel eller kollektivt färdmedel.

• En stad för alla som främjar trygghet, säkerhet 
och folkhälsa.

• En flerkärning stad där centrum har kvar sin 
småskaliga charm.

• Djärv arkitektur i kombination med respekt 
för de historiska vingslagen.

I miljöprogrammet från 2014 är följande mål 
mest relevanta för transportplanen:
• De fossila koldioxidutsläppen per invånare 

ska minska med minst 65 procent till 2020 
jämfört med 1993. Växjö ska vara en fossil-
bränslefri kommun senast 2030. Det innebär 
en minskning med 24 procent enheter jämfört 
med 2012.

• Biltrafiken ska år 2020 ha minskat till maxi-
malt 630 mil per person och år, utan negativ 
påverkan på tillgängligheten till samhälls-

Växjö kommuns översiktsplan
del Växjö stad

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-28

Miljöprogram
för Växjö kommun

Antaget av Växjö kommunfullmäktige 2014-06-17

Energiplan för Växjö kommun

Översiktsplan, Miljöprogram 
och Energiplan.
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service. Det innebär en minskning med 26 mil 
per person jämfört med 2012.

• Av alla resor som görs av Växjös medborgare 
ska minst 37 procent ske till fots eller med cy-
kel och minst 10 procent med kollektivtrafik 
år 2020. Det innebär en ökning med 9 procent 
enheter jämfört med 2012.

Utöver detta finns mål i miljöprogrammet för 
bland annat energieffektivisering, buller, luftkva-
litet samt mål om trafiksäkerhet i kommunens 
budget som lättare uppnås vid genomförande av 
transportplanens åtgärder.

En minskad och lugnare biltrafik med fler som 
går, cyklar eller åker kollektivt bidrar till att sta-
den kan växa med god tillgänglighet för de som 
måste resa med bil och fortfarande ha en fort-
satt attraktiv och charmig stadsmiljö. Det bidrar 
också till en minskning av buller och luftförore-
ningar samt en ökad trafiksäkerhet. Fler som går 
och cyklar bidrar till en ökad hälsa. Förbättrad 
kollektivtrafik bidrar till en ökad regional till-
gänglighet.

Nyttan med ett effektivt och hållbart 
transportsystem i Växjö
Ett effektivt och hållbart transportsystem med 
större andel fotgängare, cyklister och kollektiv-
trafikresenärer samt mindre andel av motorfor-
don i ett växande Växjö ger följande nytta:
• Mer effektivt utnyttjande av trafikutrymmen 

och därmed ökat kapacitet och lägre kostna-
der. Biltrafik kräver betydligt större ytor per 
transporterad person än kollektivtrafik, cykel 
och gång. Ytbehovet per person minskar när 
andelen biltrafik minskar och därmed även be-
hovet av investeringar i ny väginfrastruktur.

• Utsläppen av koldioxid minskar. Efter utbygg-
naden av det nya biobränsleeldade kraftvär-
meblocket kommer nästan all utsläpp av fossil 
koldioxid från trafiken. En utveckling med fler 
hållbara transporter tillsammans med över-
gång till mer hållbara bränslen (biobränsle, el 
etc.) är nödvändig för att nå målet fossilbräns-
lefritt 2030.
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• Förbättrad luftkvalitet i staden. Detta kom-
mer i sin tur att bidra till färre sjukdagar. 
Beräkningar finns som visar att dålig luft orsa-
kar tio gånger fler dödsfall än vad trafikolyck-
orna orsakar i Sverige.

• Färre blir drabbade av trafikbuller. Det finns 
cirka 3 000 personer i Växjö tätort som ex-
poneras för en medelljudnivå över 60 dB(A) 
enligt det preliminära resultatet från buller-
kartläggningen våren 2014. Mindre motorfor-
donstrafik ger mindre besvär för bullerstörda 
medborgare. Samtidigt minskar kraven på 
fysiska åtgärder för att minska buller och un-
derlätta för förtätning av staden.

• Fler människor är fysiskt aktiva och förbättrar 
sin hälsa. Det är cirka 40 procent skillnad i 
risk mellan aktiva arbetspendlare (promene-
rande, cyklande eller bussåkande) och bil- 
pendlare att få hjärtinfarkt enligt en undersök-
ning från Umeå universitet.

• Tillgängligheten till stadens verksamheter för-
bättras för en bredare grupp av invånare, oav-
sett ålder och körkortsinnehav.

• Fler människor rör sig i det offentliga rummet 
med fler mänskliga möten, vilket i sin tur leder 
till en ökad känsla av trygghet. Detta är viktiga 
faktorer för att skapa en attraktiv stad.

• Underlaget för kollektivtrafiken ökar samtidigt 
som färre bilar bidrar till att öka trafiksäkerhe-
ten.

Illustration av transporteffektiviteten mellan olika trafikslag. Bilden visar utrymmet som krävs för att förflytta 
samma antal människor. Med bil till vänster, i mitten med buss samt till höger med cykel.  
Foto: Gävle kommun.

Transportkapacitet för olika trafikslag i 
en typisk stadsgata. (diagrammet från 
Vägverket publikation 2007:3, reviderad 
illustration av Ramböll Sverige AB)
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Nulägesbeskrivning

Växjöbornas resvanor
Växjöborna gjorde 2012 i genomsnitt cirka 2,6 
resor per person och dag och ägnade en timme 
och tio minuter åt att resa. Det är de korta re-
sorna under fem kilometer som står för drygt 
60 procent av antalet resor. Av dessa sker hälften 
med bil. Det innebär att en stor del av de bilre-
sor som görs på gatorna i staden är korta resor 
där cykel kan vara ett alternativ. För den totala 
energiförbrukningen och reslängden är det dock 
de långa resorna som står för den största delen. 
Tre fjärdedelar av de kilometrar vi reser utgörs av 
resor som är två mil eller längre.

Bilen är det dominerande färdmedlet. Sett till 
det totala antalet resor gjordes 62 procent med 
bil 2012. Men räknat på resta kilometrar gjordes 

75 procent med bil. Redan när reslängden över-
stiger en kilometer görs den största mängden 
resor med bil. Bilanvändningen är som störst för 
resor som är 10–20 kilometer långa. På korta 
sträckor är andelen gång- och cykelresor stor och 
på längre sträckor ökar andelen kollektivtrafik-
resor. Tvärtemot vad många tror är det inte ar-
betsresor som dominerar resandet. Bilen används 
framförallt för många korta fritidsresor och 
inköpsresor och för långa arbets-, tjänste- och 
fritidsresor.

Antalet kilometer kommuninvånarna kör med 
bil har minskat med sex procent per år sedan 
toppåret 2008. Antalet körda mil per år med  
bilar minskar i de flesta västerländska städer och 
beskrivs som en ny trend även kallat Peak Car. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 24 18 15 5 545 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50 12 19 135 1

Bil, ensam
Bil, samåkning
Buss
Tåg
Cykel
Till fots
Annat

0–1 km
1–3 km
3–5 km

5–10 km
10–15 km
15–20 km
20–30 km
30–50km

>50 km

Visar färdmedelsfördelning. Källa: Resvaneundersökningen 2012

Visar vilka avstånd vi reser. Källa: Resvaneundersökningen 2012
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Även andelen bilresor per person har minskat 
något från 2002 till 2012 till fördel för cyklan-
det. Samtidigt växer antalet invånare i Växjö 
med cirka 1 000 personer varje år. Det har hittills 
inneburit att biltrafiken på gatorna ökat något. 
Utvecklingen skiljer sig mellan olika gator, på 
gatorna närmast runt centrum har bilflödena le-
gat ganska konstant under 2000-talet. På stadens 
infarter har biltrafiken ökat med cirka 20 pro-
cent sedan 2002. Detta bedöms bero på att cirka 
hälften av befolkningsökningen har skett utanför 
infartsmätpunkterna, att inpendlingen till staden 
ökat och att externhandeln som är mindre till-
gänglig utan bil har ökat.

Godstransporter
Lätta och tunga lastbilar utgör sammanlagt cirka 
11–17 procent av trafiken på de statliga vägarna, 
cirka 5–9 procent på huvudvägarna och 1–4 pro-
cent på bostadsvägarna. Trenden är att lastbils-
transporterna ökar, främst transporterna med 
mindre budbilar. Det är lastbilstransporter inom 
den privata sektorn som ökar. Antalet varuleve-
ranser till kommunorganisationen har däremot 
kunnat minskas drastiskt med cirka 80 pro-
cent genom kommunens samlastningsprojekt. 
Tjänsteresorna och andra yrkesmässiga trans-
porter i lätta lastbilar och personbilsregistrerade 
varubilar bedöms utgöra cirka 25 procent.

Figur 4.4: Totalt tra�karbete med bil (person-km per dygn) fördelat på resans längd och olika 
ärenden (n=8483total).
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Regionala resor
De regionala resorna står för en stor del av trafi-
ken. 15 procent av alla kilometer som körs med 
bil i och nära staden är genomfartstrafik som inte 
stannar i kommunen. Cirka 31 procent av alla 
resor som görs i kommunen börjar eller slutar i 
en annan kommun. Av allt resande som börjar 
eller slutar i staden går cirka 20 procent till andra 
orter som har goda kollektivtrafikförbindelser 
och cirka 20 procent till landsbygd eller orter 
med sämre kollektivtrafikförbindelser. Övriga 
60 procent är resor inom staden. Förhållandena i 
andra kommuner och på det statliga vägnätet har 
därmed betydelse för en stor del av resorna och 
påverkar resandet i Växjö. De största enskilda 

stråken är mellan Växjö och orterna Alvesta, 
Moheda, Hovmantorp, Rottne, Ingelstad samt 
Kalmar.

Tillgänglighet
Framkomlighet med bil är generellt sett god i 
Växjö. Sedan några år förekommer det köer på 
infarterna under högst 20 minuter i rusningstra-
fik men fördröjningarna på grund av köerna räk-
nas i enstaka minuter. I princip nås hela staden 
inom tio minuter med bil från centrum. Cykel 
är det tidsmässigt näst mest konkurrenskraftiga 
färdmedlet inom staden dörr till dörr. För resor 
under 1–2 kilometer är cykeln lika snabb eller 
snabbare än bilen.

Moheda �

Vetlanda

Braås

Mörrum

Smedby

Lindsdal

Rinkabyholm
Ljungbyholm

Olofström
�

�

�

�

Lagan

Gnosjö

Vimmerby
�

Hultsfred

Sölvesborg

�

Svängsta

Lessebo

Tranås

Aneby

Vislanda

Lammhult

Hillerstorp

Hasslö

Älmhult

= 10 000  resor/dygn

= 5 000  resor/dygn

=  1 000  resor/dygn

Från Resvaneundersökningen 2012 som 
visar de största resflöden mellan orter i 
sydöstra Sverige
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För resor från tätorter med tågförbindelser till 
Växjö centrum ger tågen på de flesta sträckor 
kortare restider än bilen. För resor med Krösa-
tågen norrut gör de långa väntetiderna i Alvesta 
dock att bilen är lika snabb eller snabbare. Den re-
gionala busstrafiken är aldrig snabbare än biltra-
fiken, men på vissa sträckor är den snabbare än 
på andra. För resor mellan universitetet, Västra 
mark, Araby och Teleborg till centrum är kollek-
tivtrafiken mest konkurrenskraftig jämfört med 
bil. Det beror delvis på att turtätheten är hög så 
att väntetiderna blir korta. Till andra målpunkter 
i staden är kollektivtrafiken mindre konkurrens-
kraftig restidsmässigt.

Stadens karaktär
Transportsystemet påverkar till stor del stadens 
karaktär. Till exempel är rutnätet, de raka ga-
torna och gatstensbeläggningen idag en stor del 
av centrums karaktär. Stora delar av staden är 
byggda under årtiondena 1960–80 och karakte-
riseras av trafikseparering, bilfria bostadsmiljöer 
och stora parkeringsytor. Cirka åtta procent av 
tätortens ytor utgörs av storskaliga parkeringar 
och bullerpåverkade områden längs stadens in-
farts- och huvudgator.Den höga andelen av bilar 
för persontransporter i staden visar på en låg 
transporteffektivitet. I Växjö tas stora ytor i an-
språk i form av vägar och parkeringsplatser i för-
hållandet till antal människor som förflyttar sig.

Lokal tillgänglighet 2010 respektive 
2030. 10 minuters restid från centrum 
för gående (mörkgrönt), med cykel 
(ljusgrönt), med kollektivtrafik (gult) 
med bil (rött). 
Källa: Resvaneundersökningen 2012

Regional tillgänglighet 2010 respektive 
2030. 50 minuters restid från Växjö 
centrum med kollektivtrafik (gröna 
orter) respektive bil (rött fält). 
Källa: Resvaneundersökningen 2012

2010

2010

2030

2030
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Transporters miljöpåverkan
Transportsektorn står för en betydande del av 
den miljöpåverkan vi har idag i Växjö. Fossila 
bränslen dominerar fortfarande transportsek-
torn, vilket medför att 80 procent av kommunens 
kvarvarande utsläpp av klimatpåverkande koldi-
oxid kommer från transporter och arbetsfordon. 
Bilflottan bestod 2012 av 92 procent bilar som 
tankar bensin eller diesel i Växjö.

Enligt det resultatet från bullerkartläggningen 
våren 2014 har cirka 3 000 personer i Växjö tätort 
en medeljudnivå över 60 dB(A). Luftkvaliteten 
påverkas också av utsläpp av partiklar från 
förbränning i alla motorer, men också från 
dubbdäck som river upp asfalten. Nivån av kvä-
vedioxid i luften vid mätpunkten vid korsningen 
Storgatan/Arabygatan är tydligt kopplat till 
mängden bilar som passerar. Vardagar då trafiken 
är högre är också kvävedioxidhalten högre och 
den är lägre på helgerna då trafiken är lägre.

Trafiksäkerhet
Under 2012 skedde 208 stycken olyckor på 
kommunala gator och vägar varav de flesta, 139 
stycken berörde oskyddade trafikanterna (cykel, 
gående och moped). Av de rapporterade olyckor 
som ledde till svåra skador (14 stycken, 2012), 
involverade de flesta cyklister, följt av gående och 
mopedister. Ett dödsfall rapporterades av  
en fotgängare i kollision med bil. Drygt hälf-
ten av olyckorna för de oskyddade trafikanterna 
skedde i korsningar eller rondeller med bilar 
inblandade. De resterande olyckorna där gående 
och cyklister var inblandade var singelolyckor, 
där halka och löst grus eller gropig vägbana kan 
har varit orsaken.

Enligt en enkätundersökning om trygghet bland 
befolkningen av Polismyndigheten i Kronoberg 
från 2012 så upplever 41 procent av medbor-
garna att trafiken innebär problem. 43 procent 
tycker att bilarna kör för fort och 20 procent  
att trafikreglerna inte respekteras. Trenden visar 
på vissa förbättringar över tiden för dessa tre as-
pekter.Antalet polisrapporterade olyckor med personskada 2007–2012. Källa. Växjö kommun

På landsbygd i Kronobergs län visar mätningar 2,4 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft 
(nedre heldragen linje). Lördagar och söndagar, när cirka 10 000 fordon passerar mätplatsen 
per dygn, har halterna varit drygt 8 mikrogram per kubikmeter. På vardagar är trafiken tätare 
(15 000 fordon per dygn) och halterna nästan dubbelt så höga, drygt 14 mikrogram per 
kubikmeter.

Medelvärde för kvävedioxid på Storgatan, Växjö, april 2007–december 2011. Källa: Växjö kommun
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Buller från vägtafik. Leq24, två meter ovan 
mark, 2014. Källa: Växjö kommun
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Strategiområde  
Hållbar fordonstrafik

Övergripande mål för Hållbar fordonstrafik
Se miljömål under avsnitt Mål inom transport-
området som styr transportplanen, sidan 7.

Utmaningar inom samhällsplaneringen
Växjö växer och har som mål att vara en kärna 
i en samverkande region. En stor utmaning för 
samhällsplaneringen är att staden ska kunna 
växa och samtidigt bibehålla tillgänglighet och 
kvaliteter i stadsmiljön. En hög tillgänglighet 
betyder att många människor når dit de öns-
kar på kort tid och att gods kommer fram i tid. 
Stadsmiljökvaliteterna handlar bland annat om 
småskalighet i gaturummen, utrymme för träd, 
samt få barriärer och lite buller – att staden 
består av platser där människor vill vistas. För 
många bilar gör det svårt att uppnå både hög till-
gänglighet och god stadsmiljö eftersom bilarna 
kräver mycket plats och bullrar. Utmaningen be-
höver lösas så att de som måste åka med bil ska 
komma fram, till exempel landsbygdsboende  

och utryckningstrafik och samtidigt skapa en 
attraktiv stad.

En lösning som pekas ut i översiktsplanen är att 
förtäta staden. Därigenom kan vi minska res-
behoven och tillföra bostäder och lokaler i lägen 
som är regionalt lättillgängliga. Stora delar av 
staden är byggda under årtiondena 1960–80 och 
karakteriseras av trafikseparering, bilfria bostads-
miljöer och stora parkeringsytor. Cirka åtta pro-
cent av tätortens ytor utgörs av storskaliga 
parkeringar och bullerpåverkade områden längs 
stadens infarts- och huvudgator. Delar av dessa 
ytor utgör en förtätningspotential. Eftersom vi 
också har mål om att minska hälsoproblemen 
från buller och luftföroreningar finns här en mål-
konflikt. Konflikten bedöms delvis kunna lösas 
genom placering och god utformning av bostä-
der och att ta fram tydliga strategier för framtida 
hastigheter och trafikflöden.
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I översiktsplanen pekas också flera områden ut 
som ligger mer perifert och där gång-, cykel- 
och kollektivtrafik har sämre förutsättningar att 
kunna bli konkurrenskraftiga. Det finns en mål-
konflikt mellan att bygga i dessa områden och att 
nå miljöprogrammets samt översiktsplanens mål.

Närhet till service kan också minska biltra-
fiken och underlätta för de som saknar bil. 
Uppskattningsvis en tredjedel av stadens invå-
nare och en fjärdedel av invånarna i övriga tätor-
ter har längre än en kilometers gångavstånd till 
närmsta mataffär.

Framkomligheten med bil är generellt sett god 
i Växjö, det finns ledig kapacitet på gatorna. 
Sedan några år finns det köer på infarterna under 
maximalt 20 minuter i rusningstrafik men för-
dröjningarna på grund av köerna räknas i enstaka 
minuter. Det saknas idag en plan för hur trafik-
systemet ska se ut och hur man ska vidta  

åtgärder för att bemöta konsekvenser av till 
exempel nybyggnation. Ett nytt trafikprognos-
system är under utveckling, vilket kommer un-
derlätta konsekvensanalyser i framtiden. Det 
saknas också lokal kunskap om vilka olika trafik-
lösningar som visat sig vara bäst i korsningar etc.

I centrum finns cirka 5 000 parkeringsplatser, 
varav 2 400 är kommunala betalparkeringar, upp-
delade i två zoner. Så kallade supermiljöbilar har 
rätt till fri parkering på kommunala parkeringar 
i zon 2. Merparten av de privata parkeringarna 
är inte tillgängliga för allmänheten. Genom en 
minskad biltrafik och en styrning av parkeringen 
med avgifter och tidsregleringar kan tillgänglig-
heten till parkeringsplatser fortsätta att vara god 
för de som verkligen behöver använda bil.

Växjöbornas resor
Första stapeln visar antalet resor med olika färdmedel enligt en resvaneundersökning genomförd 2012. 
Stapeln för 2020 inkluderar trolig befolkningsökning och är fördelad enligt målsättningen i miljöprogrammet.
Stapeln för 2030  visar  situationen när staden har 100 000 invånare och har nått målbilden i miljöprogramet för 2030. 
De sista stapeln visar också 100 000 invånare i staden men med 2012 års färdmedelsfördelning. Den oförminskade andelen bilresor leder i ett 
sådant scenarion till nästan 50 procents ökning av biltrafiken vilket leder till mer bilköer och behov av att bygga ut väginfrastrukturen i staden.
Källa: Växjö kommun
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Nulägesbeskrivning godstransporter
Samhällets behov av varor och produkter, samt 
bortförsel av restprodukter, leder ofrånkomligen 
till ett transportarbete som i sin tur är förknip-
pat med olika miljöeffekter. Men det är inte bara 
fordonen i sig utan även samhällets krav på varu-
leveranser som bidrar. Mindre efterfrågan på 
kort leveranstid och minskade krav på mottag-
ning inom ett smalt tidsfönster skulle göra det 
enklare för branschen att optimera transporterna 
ännu mer.

Branschen jobbar redan hårt med att skapa opti-
mala och effektiva godstransporter av ekonomis-
ka skäl. I regionen finns omlastningsmöjlighet 
från järnväg till väg samt flera omlastningscen-
traler som bidrar till ökad fyllnadsgrad i fordo-
nen. Många åkeriföretag i Växjö har utbildat sina 
chaufförer i sparsam körning och deras körning 
följs ständigt upp, vilket lett till minskad bräns-
leförbrukning.

När det gäller val av drivmedel är branschen be-
roende av vilka fordon, och i viss mån bränslen, 
som finns att tillgå. RME har blivit det självklara 
alternativet till diesel för flera företag, som också 
har egna RME-depåer i Växjö.

Kommunen har ett väl etablerat system med 
samordnade varutransporter, vilket skapat för-
delar i minskat transportarbete, minskade ut-
släpp och minskade kostnader. Satsningen har 
också inneburit en ökad säkerhet vid till exem-
pel förskolor, samt möjliggjort för lokala livs-
medelsproducenter att leverera till kommunen. 
Kommunens försök att få med citykärnans buti-
ker och verksamheter i en motsvarande satsning 
har däremot hittills misslyckats.

Kommunen genererar även tunga transporter 
bland annat när det gäller avfalls- och flistrans-
porter. För avfallstransporter finns krav på entre-
prenören att fordonen ska använda biodrivmedel. 
I planerna för Sandvik III har Växjö Energi tagit 
höjd för att på sikt möjliggöra flistransporter på 
järnväg direkt till anläggningen. I dagsläget tas 
bränslet från skogar i regionen, vilket gör detta 
mindre aktuellt på kortare sikt.

Nulägesbeskrivning elfordon
Eldrivna fordon har länge setts som det som ska 
lösa många transportrelaterade problem, men 
trots att eldrivna fordon, främst bilar, varit i in-
troduktionsfas sedan början av 90-talet, har det 
gått väldigt trögt. Några förklaringar till detta 
är att elbilar är dyra i inköp och att den förhål-
landevis korta räckvidden för fulladdade elbilar 
gör att det krävs mer planering för längre resor. 
Däremot har elcyklar redan etablerat sig och 
ökar sin försäljning kraftigt. Enligt en enkel 
sammanställning såldes mer än 150 stycken el-
cyklar av cykelhandlarna i Växjö 2013. En ök-
ning med mer än 100 elcyklar jämfört med året 
innan. Vid slutet av 2013 fanns det i Växjö 10 
elbilar, 186 elhybrider, 11 laddhybrider, cirka 
200–300 elcyklar, elmopeder och eldrivna special-
fordon.

Samordnade varutransporter
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Kommunkoncernen hade vid slutet av 2013 fyra 
personbilar, två lätta lastbilar, åtta mopeder och 
23 övriga fordon som drivs med el samt cirka 
40 stycken elcyklar. Växjö kommun deltog i den 
nationella elbilsupphandling som anordnades av 
Stockholms stad och Vattenfall. Vi ser ett ökat 
intresse från kommunens förvaltningar och bo-
lag att avropa fordon från denna upphandling. 
Intresse finns också att få in fler eldrivna arbets-
fordon i till exempel tekniska förvaltningens 
verksamhet.

Erfarenheter från EU-projektet ELMOS, där 
Växjö kommun lånat ut 28 stycken elcyklar un-
der treveckorsperioder till mer än 450 personer, 
visar på nöjda användare och att tio procent ock-
så köper en egen elcykel. I nästa steg i projektet 
skall elbilar introduceras via en bilpool tillsam-
mans med en samåkningsfunktion på campus. 
Förhoppningsvis kan detta leda till att en elbil 
inte enbart ersätter en fossilbil utan samåkning 
och elbilspool ersätta fler bilar.

Växjö kommun är också med i projektet 
GreenCharge som leds av Miljöfordon Syd. I pro-
jektet vill man få till stånd fler elfordon och en 
bättre infrastruktur av laddstolpar i sydöstra 
Sverige.

Vid utgången av 2013 fanns sex laddstol-
par i kommunen placerade i olika stadsdelar. 
Därutöver fanns det cirka 5 000–10 000 eluttag 
(som t. ex. motorvärmaruttag) i garage i bostads-
områdena, på arbetsplatser för laddning av elfor-
don runtom i kommunen.

Laddstolpar i Växjö 2014
källa: www.uppladdning.nu

Gröna symboler är publika 
laddstolpar. Röda är ej publika.
Ytterligare 12 laddstolpar är 
planerade i början av 2015.
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Strategi och åtgärder om lokalisering

STRATEGI

Placera bostäder och verksamheter så att 
resbehovet minskar och det blir lättare att 
nå dessa med gång, cykel och kollektivtrafik.

Flera invånare ska ha tillgång till 
grundläggande service (matinköp, förskola, 
skolor) på gångavstånd.

Samhällsplaneringen styrs i första hand av 
översiktsplanen men genom ett ökat fokus på 
tillgänglighet vid framtagande av planeringsun-
derlag, markköp, investeringar, dialog med exter-
na parter och lokalisering av egna verksamheter 
kan transporterna bli mer effektiva och hållbara.

Samhällsplanering för hög tillgänglighet handlar 
framförallt om följande punkter:
• Placera bostäder, verksamheter och affärer 

med små ytbehov centralt för att på så sätt 
minska resbehovet och göra dem lättare att nå 
med gång, cykel och kollektivtrafik, även re-
gionalt.

• Integrera hållplatser/bytespunkter på ett bra 
sätt med bebyggelsen/omgivningen. Till exem-

pel behöver inte väntetiden upplevas som ne-
gativt om platsen är utformad attraktivt med 
möjlighet till att ”göra något” (t. ex. handla) 
medan man väntar på bussen.

• Sträva efter att grundläggande service i så 
stor utsträckning som möjligt finns tillgänglig 
på gångavstånd, både för nya exploaterings-
områden men även i befintliga områden där 
servicen idag inte finns på gångavstånd. Med 
grundläggande service menas tillgång till 
dagligvaruhandel, förskola och grundskola. 
Etablering av nya verksamheter för dagligva-
ruhandel styrs mot områden med stort befolk-
ningsunderlag på gångavstånd (500 meter).

• Placera störande verksamheter och verksam-
heter med stort ytbehov perifert. Det är en 
förutsättning för att kunna bygga tätt och pla-
cera bostäder centralt och bidrar också till att 
motverka tung genomfartstrafik.

• Ta hänsyn till effekterna på transportsystemet 
och etableringar vid utbyggnad av ny infra-
struktur.

Åtgärd 1 
Ett underlag om tillgänglighet med gång-,  
cykel- och kollektivtrafik tas fram som stöd för 
prioritering av exploateringsområden.
Ansvar: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden

Åtgärd 2 
Prioritera utredning, planläggning, markköp och 
investeringar för exploateringsområden som har 
god tillgänglighet med gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik och som har lågt beroende av bil.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden

Åtgärd 3 
Påverka lokalisering av offentliga och kommer-
siella verksamheter. Växjö kommun tar en aktiv 
roll som utredare eller dialogpart vid lokalise-
ringar och försöker hitta lägen som är enkla att 
ta sig till med gång-, cykel- och kollektivtrafik 
för anställda och besökare. Detta är särskilt vik-
tigt för besöksintensiva verksamheter som han-
del, vård, förskolor, skolor och kontor.  
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På motsvarande sätt bör verksamheter med 
tunga, breda eller långa transporter lokaliseras 
där gatunätet klarar det.
Ansvar: Kommunstyrelsen, skol- och barnomsorgs-
nämnden, omsorgsnämnden och Vöfab

Åtgärd 4 
Öka underlaget för service genom att koncen-
trera nya exploateringsområden i närheten av be-
fintlig service, förtäta i befintliga områden samt 
genom att peka ut behoven i detaljplaneringen. 
Vidare kan förutsättningarna för nyetableringar 
av lokal service förbättras genom förtätning.
Ansvarig: Byggnadsnämnden, Växjöbostäder och 
Vidingehem.

Strategi och åtgärder för gator  
och parkeringar

STRATEGI

Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik 
framför biltrafiken.

Vara restriktiv till åtgärder som ökar 
biltrafikens fördelar och relativa 
framkomlighet i förhållande till gång-, cykel- 
och kollektivtrafik.

Öka trafiksäkerheten genom en lugnare 
biltrafik på gator där oskyddade trafikanter 
och motorfordon möts.

Åtgärd 1
Ta fram en trafikplan för Växjö stad. 
Trafikplanen ska bland annat definiera var olika 
trafikslag tillåts och prioriteras och vad som 
gäller för olika typer av vägar och gator med 
avseende på hastighet, framkomlighet, trafiklös-
ningar, utryckningsfordon med mera.
Ansvarig: Tekniska nämnden, i dialog med kom-
munstyrelsen, byggnadsnämnden

Åtgärd 2
Ta fram en parkeringsstrategi som tar ett hel-
hetsgrepp om parkeringsfrågan för bil-, cykel- 
och pendelparkeringar samt belyser tillgången 

på handikapparkering. De konkreta åtgärderna i 
parkeringsstrategin utformas så att hållbara färd-
sätt gynnas.
Ansvarig: Tekniska nämnden, i dialog med kom-
munstyrelsen, byggnadsnämnden

Åtgärd 3
Utveckla metoder för att minska halterna av väg-
partiklar i luften och genomföra åtgärder för att 
sänka bullernivån i fastigheter enligt åtgärdspro-
gram mot buller.
Ansvarig: Tekniska nämnden, miljö och hälso-
skyddsnämnden

Åtgärd 4
Vidareutveckla arbetet med trafiksäkerhet för att 
minska antalet skadade genom att t. ex. hastig-
hetssäkra viktiga gång- och cykelpassager, måla 
och skylta mm.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Strategi och åtgärder för elfordon
Även om laddinfrastruktur och elfordon också 
berörs i kommunens energiplan är det av vikt att 
frågan även ingår i transportplanen. Elfordon 
kan spela en viktig roll för att minska bullret och 
de lokala utsläppen från transporter i staden. 
Elbilspooler och elcyklar har också stor potential 
att ersätta bilar. Med elfordon avses både fordon 
för persontransport men även för godsdistribu-
tion.
STRATEGI

Göra det enklare och smidigare att använda 
sig av elfordon.

Öka andelen elfordon, elcyklar etc.

Åtgärd 1
Identifiera strategiskt viktiga laddplatser för el-
bilar (parkeringar, arbetsplatser) och verka för att 
laddstolpar etableras där. Samverkan med privata 
aktörer kan vara nödvändig.
Ansvarig: Kommunstyrelsen i samverkan med Växjö 
Energi och tekniska nämnden

Åtgärd 2
Föregå med gott exempel och öka andelen el-
drivna fordon, elcyklar, elmopeder etc. i den egna 
fordonsparken.
Ansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser

Åtgärd 3
Initiera kampanjer och samarbeten med olika 
aktörer för att få upp intresset för alla typer av 
elfordon, elbilspooler, elcyklar etc. bland företag 
och allmänhet.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 4
Utred möjligheterna att introducera el/hybrid-
drivna bussar i kollektivtrafiken.
Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Strategi och åtgärder för godstransporter

STRATEGI

Premiera fossilbränslefria och effektiva 
godstransporter.

Åtgärd 1 
Låt kommunens mål om en fossilbränslefri kom-
munkoncern senast 2020 omfatta även trans-
porttjänster på entreprenad. Vid upphandling av 
transporttjänster ska kommunkoncernen ställa 
krav som styr mot effektivare fordon och ökad 
användning av förnybara drivmedel.
Ansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser

Åtgärd 2
Ta fram ett regelsystem för godsleveranser till 
centrumkärnan som gör att fossilbränslefria for-
don gynnas. Det kan till exempel innebära att de 
lastzoner som ligger närmast centrumkärnan en-
bart får användas av fossilbränslefria fordon.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Strategiområde 
Cykel

Övergripande mål för Cykel
Se miljömål under avsnitt Mål inom transport-
området som styr transportplanen, sidan 7.

Nulägesbeskrivning
Från resvaneundersökningen från 2012 kan vi 
utläsa följande:
• 2012 sker 19 procent av alla resor med cykel i 

Växjö. En ökning med tre procentenheter jäm-
fört med RVU från 2002

• 61 procent av alla resor som sker i Växjö är 
fem kilometer eller kortare, en sträcka där 
cykeln har stor potential. 48 procent av dessa 
resor sker med bil och övriga resor sker främst 
med cykel följt av till fots och buss

• 89 procent av cykelresorna är upp till fem kilo-
meter. 38 procent av cykelresorna är mellan 
1–3 kilometer

Antalet cyklister varierar över året. Enligt mät-
ningar vid cykelbarometern vid Vattentorget 
varierar antalet cyklar över året ganska mycket. 
Vintertid passerar cirka 4 000 cyklister per vecka 
denna mätpunkt och under sommartid är det 
drygt 8 000 cyklister per vecka som passerar. 
Detta tyder på att knappt hälften av alla som 
cyklar i Växjö gör det året om.

Enligt Handelns utredningsinstituts studie från 
2010 använde besökarna i Växjö centrum föl-
jande färdmedel:
• Cykel 29 procent och handlade för 260 kronor 

per gång
• Buss 25 procent och handlade för 248 kronor 

per gång
• Till fots 10 procent och handlade för 181 kro-

nor per gång
• Bil 35 procent och handlade för 290 kronor 

per gång

På årsbasis handlar cyklister för 340–380 miljo-
ner kronor i centrum.

Förbättringar som cyklister efterlyser
Genom den årliga enkäten som skickas ut i 
samband med cykelkampanjen SydostTrampar 
lämnar deltagarna synpunkter om hur det är att 
cykla i Växjö. 2012 svarade 235 cyklister, främst 
vanecyklister. Utifrån svaren finns de största för-
bättringsområdena inom följande områden:
• Underhållet av cykelvägarna (snöröjning, 

sandsopning etc.).
• Trafiksäkerheten (sammanhängande cykelvä-

gar, skilt från biltrafiken, inte leda in cyklister i 
rondellen etc.).

Dessutom önskar cyklisterna att förbättringar 
görs vad gäller:

• Framkomligheten på cykelvägarna (väntetiden 
i korsningar, omvägar, farthinder).

• Detaljutformningen (kantstenar, upp- och 
nedfarter).

• Sammanhängande cykelvägnät (i centrum 
samt utanför staden).

• Belysningen (saknas eller är dåligt på vissa 
ställen).
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Strategi och åtgärder för att förbättra och 
utveckla cykelinfrastrukturen

STRATEGIER

Utveckla cykelvägnätet för att erbjuda 
genare, bekvämare och trafiksäkrare 
förbindelser i både nya och befintliga 
områden i staden.

Göra det snabbare och enklare att cykla 
på huvudcykelvägarna samtidigt som 
olycksriskerna minskar. Fokus är att minska 
antalet stopp/hinder för cyklister.

Göra det enklare att parkera sin cykel 
bekvämt och säkert.

Åtgärd 1
Inventera cykelvägnät i Växjö och övriga tätorter 
för att få fram vad som behöver åtgärdas för att 
gör det snabbare, enklare, bekvämare samt trafik-
säkert för alla typer av cyklar.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 2
Genomför åtgärderna från inventeringslistan för 
cykel för att gör det snabbare, enklare, bekvämare 
samt trafiksäkert enligt prioritering: cykelvä-
gar där det är flest cyklister som färdas eller där 
ombyggnationer är planerade. Testa att använda 
principer för cykelmotorväg på någon av huvud-
cykelvägarna.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 3
Ta fram principlösningar för hur cykelinfrastruk-
turen bör se ut (korsningar, rondeller och för 
sektioner vid cykelvägar/cykelfält, parkering osv.) 
som också följer principerna för trafiksäkerhet. 
Dessa principer tas med i revideringen av cykel-
vägplanen.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 4
Ta fram en långsiktig strategisk plan för Växjös 
cykelvägnät som tar med och knyter ihop stadens 

nya utbyggnadsområden och andra nybyggnads-
planer med de befintliga cykelvägarna. Inkludera 
också övriga orters och landsbygd behov av  
cykelvägnät i planen. Definiera, vilka som till-
hör huvudcykelnätet och övriga cykelvägar samt 
fritids- och rekreationscykelvägar samt utveckla 
cykelvägskyltningen. Dessa åtgärder tas med i 
revideringen av cykelvägplanen.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 5
Ta fram en aktuell investeringslista över priori-
terade nya cykelvägar som är kostnadsberäknade. 
Listan tas med i revideringen av cykelvägplanen
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 6
Utred cykelstråk och cykelparkeringar i centrum 
och stationsområdet.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Strategi och åtgärder för drift och underhåll 
på cykelinfrastrukturen

STRATEGIER

Underhålla cykelvägarna så att det är 
snabbt, enkelt, bekvämt samt trafiksäkert att 
cykla i Växjö kommun.

Öka vintercyklingen.

Minska singelolyckor på grund av bristande 
underhåll.

Åtgärd 1
Utveckla driftsrutiner för att tillgodose en hög 
framkomlighet och god kvalitet av cykelinfra-
stukturen så att olyckorna minimeras under hela 
året. Utveckla en prioritering av driften av snö-
röjning, sopning etc. av cykelvägar i staden och 
övriga tätorter i kommunen. Utveckla också ett 
arbetssätt för att säkerställa en god säkerhet och 
framkomlighet vid vägarbeten på cykelvägarna. 
Dessa åtgärder tas med i revideringen av cykel-
vägplanen.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Åtgärd 2
Ta fram en underhållsplan för cykelinfrastruk-
turen så att den är av god kvalitet, har en god 
framkomlighet och är trafiksäker. Denna åtgärd 
tas med i revideringen av cykelvägplanen.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 3
Ta fram en rutin för att förenkla rapportering 
av fel på cykelinfrastrukturen i kommunen, in-
klusive återkoppling, för att tillsammans med 
cyklisterna upprätthålla en god standard av in-
frastrukturen.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Strategi och åtgärder för information

STRATEGIER

Utveckla cykelkulturen i Växjö så att 
cykling förknippas med ännu fler positiva 
egenskaper (hippt, normalt, vackert etc.).

Utveckla bra information så att cyklister lätt 
hittar till viktiga målpunkter.

Involvera cykelintresserade, föreningar etc. i 
cykelutvecklingsarbetet.

Åtgärd 1
Arbeta med kampanjer för att fler elever ska gå 
och cykla trafiksäkert till och från skolan. Arbeta 

också med en aktiv rådgivning för att fler elever 
ska få kunskap om trafiksäkerhet. Samarbeta 
med skolorna, föräldraföreningar, Polisen, 
Polishögskolan, Trafikverket, försäkringsbolag 
(Ögonkontakt) etc.
Ansvarig: Tekniska nämnden, delansvarig skol- och 
barnomsorgsnämnden

Åtgärd 2
Samarbeta med cykelföreningar och andra ak-
törer för att skapa en välutvecklad cykelkultur i 
kommunen så att fler grupper kan använda cykel 
mer, längre och oftare. Skapa en cykelreferens-
grupp med cykelföreningar och cykelintressenter 
som träffas regelbundet för att fånga in synpunk-
ter som kan förbättra förutsättningar för cykel 
och utveckla cykelkulturen i kommunen.
Ansvarig: Tekniska nämnden, delansvariga 
Fritidsnämnden

Åtgärd 3
Ta fram underlag för hur cyklingen ser ut i kom-
munen och hur det utvecklas med åren genom 
cykelräkning, resvaneundersökningar m.m. 
Redovisa det i ett cykelbokslut tillsammans med 
övriga förbättringar kopplat till cykling.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Strategiområde Gång

Övergripande mål för Gång
Se miljömål under avsnitt Mål inom transport-
området som styr transportplanen, sidan 7.

Nulägesbeskrivning
Från resvaneundersökningen från 2012 kan vi 
utläsa följande:
• Antalet resor som sker till fots var 2012 enligt 

RVU 13 procent, en ökning med en procent-
enhet jämfört med 2002

• 61 procent av alla resor som sker i Växjö är 
fem kilometer eller kortare, där gång har stor 
potential på de kortare resorna. 48 procent av 
dessa resor sker med bil och övriga resor sker 
främst med cykel följt av till fots och buss

• 91 procent av gångresorna är upp till tre kilo-
meter, 67 procent är upp till en kilometer

• Hämtning och lämning står för elva procent 
av resorna

• Äldre reser i större utsträckning med bil än 
yngre

Den äldre befolkningen ökar liksom andelen 
barn som blir skjutsade till skolan.

Vilka förbättringar behöver gående? Hur får 
vi fler att gå?
De största utmaningarna vad gäller gångtrafiken 
bedöms vara:
• att fler äldre vågar gå
• att fler barn tillåts gå själva
• att fler funktionshindrade kan ta sig fram  

själva eller med ledsagare
• att kvinnor känner sig trygga nattetid
• att fler tycker att det är så skönt att gå att de 

vill gå längre, gå till bussen och parkera längre 
bort.

Bäst förutsättningar har den täta blandade sta-
den med många olika målpunkter inom en radie 

på två kilometer. Eftersom gående färdas sakta 
är de särskilt känsliga för barriärer och oatt-
raktiva miljöer. De flesta åtgärder som görs för 
funktionshindrade gör det enklare att ta sig fram 
för alla.

De enskilt viktigaste åtgärderna bedöms vara 
att minska avstånden genom stadsplanering, att 
förbättra vinterunderhåll och sandsopning av 
gångbanor, fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
passager samt att jobba med projekt som gående 
skolbuss. Ett fortsatt arbete behövs för att vidare-
utveckla kommunens arbete med gångtrafikanter.

Strategi och åtgärder för att förbättra och 
utveckla gångstråken

STRATEGIER

Utveckla gångnätet för att erbjuda genare, 
vackrare, tryggare, trafiksäkrare och 
tillgänglighetsanpassade förbindelser.

Fokusera förbättringen av gångstråken i och 
till de fyra centrumbildningarna samt viktiga 
målpunkter i staden.

Åtgärd 1
Inventera de viktigaste gångstråken i Växjö för 
att få fram vad som behöver åtgärdas för att de 
ska bli tillgänglighetsanpassade, trafiksäkra och 
upplevas som trygga.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 2
Genomför åtgärderna från inventeringslistan 
så att de viktigaste gångstråken i Växjö blir till-
gänglighetsanpassade, trafiksäkra och upplevas 
som trygga.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Åtgärd 3
Ta fram en fotgängarplan för Växjö som också 
ger principer eller lösningar för äldres behov, 
barns behov, trygghet för t. ex. kvinnor nattetid 
samt tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Strategi och åtgärder för drift och underhåll 
på gångstråken

STRATEGIER

Underhålla gångvägarna så att de är 
bekväma och trygga.

Minska singelolyckor för gående på grund av 
bristande drift och underhåll.

Åtgärd 1
Utveckla driftsrutiner för gator, torg och gång-
passager så att framkomligheten ökar ur de gå-
endes perspektiv och olyckorna minimeras under 
hela året. Utveckla principerna för vinterunder-
håll och sandsopning av gångbanor i staden och 
övriga tätorter i kommunen. Utveckla också ett 
arbetssätt för att säkerställa en god säkerhet och 
framkomlighet vid vägarbeten på gångvägarna.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 2
Ta fram en underhållsplan för gångvägarna så att 
de är av god kvalitet, har god framkomlighet och 
är trafiksäkra. Inkludera ett fortsatt arbete med 
trygghet i tunnlar, belysning och buskage.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 3
Ta fram en rutin för att förenkla rapportering av 
fel på gångbanorna i kommunen, inklusive åter-
koppling, för att tillsammans med gående upp-
rätthålla en god standard av infrastrukturen.
Ansvarig: Tekniska nämnden
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Strategiområde Kollektivtrafik
Övergripande mål för Kollektivtrafik
Se miljömål under avsnitt Mål inom transport-
området som styr transportplanen, sidan 7.

Nulägesbeskrivning
Kollektivtrafiken står enligt resvaneunder-
sökningen från 2012 för sex procent av alla 
Växjöbornas resor. Sedan 2002 har kollektivtra-
fikresande minskat med cirka en procentenhet. 
Efter den stora satsningen på kollektivtrafiken 
under 2013 har resandet dock ökat de senaste 
månaderna. Stadsbussresandet har hittills ökat 
med 20 procent (t.o.m. januari 2014) och regi-
onbussresandet med knappt fyra procent jämfört 
med samma månad 2013. Även kundnöjdheten 
har ökat.

Tre fjärdedelar av de kilometrar vi reser utgörs av 
resor som är två mil eller längre. De långa bilre-
sorna utgörs framförallt av långa arbets-, tjänste- 
och fritidsresor. Kartan ovan visar var många 

långa bilresor görs. Stora flöden där kollektivtra-
fiken skulle kunna ta en större marknadsandel 
är framförallt mellan Växjö och orterna Alvesta, 
Moheda, Hovamantorp, Rottne, Ingelstad samt 
Kalmar.

Tågen ger på de flesta sträckor kortare restider 
än bilen för resor till Växjö centrum. För resor 
med Krösatågen norrut gör de långa vänteti-
derna i Alvesta dock att bilen är lika snabb eller 
snabbare. Den regionala busstrafiken är aldrig 
snabbare än biltrafiken men på vissa sträckor är 
den snabbare än på andra. För resor mellan uni-
versitetet, Västra mark, Araby och Teleborg till 
centrum är kollektivtrafiken mest konkurrens-
kraftig jämfört med bil. Det beror delvis på att 
turtätheten är hög så att väntetiderna blir korta. 
Till andra målpunkter i staden är kollektivtrafi-
ken mindre konkurrenskraftig restidsmässigt.

 

Blomstermåla�

���

�

�

�

Braås

Lindsdal

Rinkabyholm
Ljungbyholm

Smedby

Forserum

Bodafors

�

�
Moheda

Lammhult

Gemla

= 10 000  resor/dygn

= 5 000  resor/dygn

=  1 000  resor/dygn

=  100  resor/dygn

Från Resvaneundersökningen 2012 som visar de 
största resflöden för resor med bil mellan orter i 
sydöstra Sverige



29Transportplan för Växjö kommun

Enligt en enkätundersökning som Länstrafiken 
Kronoberg genomför tillsammans med Svensk 
kollektivtrafik är de faktorer som främst ökar 
resandet ett relevant utbud och hög kunskap om 
vilket utbud som finns. Dessa faktorer har betyd-
ligt större påverkan än t. ex. pris.

Strategi och åtgärder för trafikplanering och 
framkomlighet

STRATEGIER

Minska restiden med kollektivtrafik jämfört 
med restiden med bil.

Vidareutveckla konkurrensfördelen att man 
kan använda restiden till annat än att köra.

Göra det enklare att resa genom ökad 
turtäthet och regelbundenhet.

Öka punktligheten och bytesmöjligheterna.

Ha fokus på att utveckla de största regionala 
pendlingsstråken, längre resor i staden och 
att knyta samman stadens fyra kärnor.

Åtgärd 1
Vidareutveckla den regionala tågtrafiken.

På kort sikt verka för att:
• Fler Öresundstågs avgångar förlängs till 

Kalmar.
• Antalet avgångar i den nystartade 

Krösatågstrafiken ökas.
• Tågtrafiken till Göteborg säkerställs.
• Byten och väntetider förbättras i Alvesta och 

Emmaboda.
Ansvarig: Länstrafiken

Åtgärd 2
Gör utredningar för att utveckla de starkaste  
regionala stråken för både tåg och buss.

Initiera en förstudie om dubbelspår Växjö–
Alvesta samt stödja utvecklingen av stambanan 
i Skåne och Småland. Även åtgärder för ökad 
punktlighet, kortare restid till Värnamo och 
framtida tågstopp på I11 kan troligen bidra till 
en regional utveckling. Gå också igenom de 
regionalt viktiga busstråken för att undersöka 
vilka åtgärder som kan ge störst resandeökning. 

Karta och tabell som visar kollektivtrafikrestid jämfört 
med bilrestid till Växjö centrum räknat dörr till dörr. Vid 
1 är kollektivtrafiken lika snabb som bilen och vid 2 tar 
det dubbelt så lång tid med kollektivtrafiken.

Startområde Start adress Restidskvot
Mät för kl 7.00–8.00 den 21/8 2013
Braås Parkgatan 2, Braås 1,47
Rottne Johan Emils Väg 3, Rottne 1,02
Lammhult Ejdervägen 33A, Lammhult 1,35
Gemla Hantverksvägen 5, Gemla 0,79
Ingelstad Ådalsvägen 14, Ingelstad 1,51

Källa: Växjö kommun
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Följande stråk bör utredas: Växjö–Alvesta–
Ljungby, Växjö–Ingelstad–Tingsryd–Ronneby, 
Växjö–Rottne–Braås–Åseda och Åryd/Furuby–
Hovmantorp–Lessebo.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik-
myndigheten, Länstrafiken

Åtgärd 3
Planera för ett attraktivt långsiktigt linjenät i 
staden.

Bytespunkterna och bussgator utreds för att 
klargöra markanspråk, investeringar samt för att 
integrera dem med omgivning och service. På 
flera platser behöver också val göras mellan olika 
linjealternativ. På kort sikt behöver linjenäts-
utredningar göras för Bredvik/Bäckaslöv och de 
regionala linjernas hållplatslägen i staden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, 
Kollektivtrafikmyndigheten

Åtgärd 4
Trafikera nya exploateringsområden från start 
med kollektivtrafik.

På kort sikt innebär det vidareutveckling av trafi-
ken till Vikaholm, trafikupplägg för Bredvik och 
Bäckaslöv och att bygga ut en regionbusshåll-
plats vid Bredvik
Ansvarig: Kommunstyrelsen, 
Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken

Åtgärd 5
Genomför framkomlighetsåtgärder för bussarna.

Kollektivtrafiken prioriteras i trafiksignaler. 
Långsiktiga åtgärder tas fram för ökad relativ 
framkomlighet för bussar längs Sandgärds-
gatan–Storgatan–Smedjegatan, Linnégatan–
Sandsbrovägen, Fagrabäcksvägen och 
Liedbergsgatan. Antalet hållplatsstopp minskas 
genom centralt belägna hållplatser och påstig-
ningen effektiviseras. Gupp, tvära svängar och 
material med kort livstid undviks vid ombygg-
nationer. Genom ökad framförhållning och 
samordning kring vägarbeten och evenemang 
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minskas oro och förseningar för bussresenärerna.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Strategier och åtgärder vid bytespunkter

STRATEGIER

Flera hållplatser ska väderskyddas, 
tillgänglighetsanpassas och förses med 
cykelparkering med hög stöldsäkerhet.

Göra det enklare att ta sig till stationer och 
hållplatser året runt.

Åtgärd 1
Ta fram prioriterad åtgärdslista för hållplatser 
som kommunen är väghållare för. Inventera bris-
ter i användbarhet, trygghet och trafiksäkerhet 
på gång- och cykelvägar och korsningar med 
biltrafiken i anslutning till hållplatser. Klargör 
ansvarsförhållandet för drift och underhåll av 
hållplatser längs statliga vägar och se till att 
driftsbudget avsätts. Se till att det är god kvali-
tet på drift och underhåll av alla hållplatserna. 
Utöka också vinterdrift på kommunala gång- 
och cykelvägar till hållplatser.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 2
Investera i väderskydd, plattformar, ledstråk, cykel- 
parkeringar, parkeringsplatser, bra belysning, sitt-
platser m.m. vid de viktigaste hållplatserna.
Ansvarig: Tekniska nämnden

Strategier och åtgärder vad gäller drift och 
kvalitet

STRATEGIER

Öka samverkan mellan kommunen, 
länstrafiken och entreprenören så att 
resenärerna får en positiv upplevelse av 
personal, fordon, hållplatser och tekniska 
system.

Utveckla bussarna så att de blir tystare och 
mer energieffektiva.

Åtgärd 1
Etablera trepartssamarbete med entreprenör, 
länstrafik och kommun för att underlätta snabba 
åtgärder i enkla frågor och ett förtroendefullt 
samarbete i mer komplexa frågor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, Länstrafiken

Åtgärd 2
Bilda stationsråd för att utveckla och samordna 
driften på stationsområdet.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, Länstrafiken

Åtgärd 3
Stimulera entreprenörerna att genomföra åtgär-
der för ett mjukare körsätt hos förarna. 
Ansvarig: Länstrafiken

Åtgärd 4
Ställ hårdare energi- och bullerkrav vid kom-
mande upphandling. En minskad användning av 
förbränningsmotorer i bussarna kan bidra både 
till minskade bullerstörningar i attraktiva lägen 
och till en ökad energieffektivitet. Det bör över-
vägas att prova någon typ av elhybridbussar vid 
eventuell utökning av antalet stadsbussar innan 
nästa upphandling.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, Länstrafiken
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Strategiområde  
Mobility management

Övergripande mål för Mobility management
Se miljömål under avsnitt Mål inom transport-
området som styr transportplanen, sidan 7.

Nulägesbeskrivning
Mobility management är ett koncept som verkar 
för att ändra resenärers attityder och beteenden 
för att främja hållbara transporter och minska 
efterfrågan på bilåkande. Målet är att minska 
trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöef-
fekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla 
och åka kollektivt. Centralt för mobility mana-
gement är mjuka åtgärder såsom information 
och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordinering av olika aktörer. Mobility mana-
gement kan betecknas som trafikplaneringens 
mjukvara och är tänkt som ett komplement till 

de traditionella hårda lösningarna. Mjuka åt-
gärder leder oftast till en förbättrad effektivitet 
av hårda åtgärder som t. ex. nya spårvagnslinjer, 
nya vägar och nya cykelbanor. Mobility manage-
mentåtgärder kräver, jämfört med hårda åtgärder, 
relativt små ekonomiska investeringar och kan 
ge stor ekonomisk utdelning i förhållande till 
insatserna (enligt EU-projektet MAX (2009). 
IT kan bidra med att ersätta de fysiska resorna 
och effektivisering samt styrning av alla typer av 
transporter.

Några mobility managementåtgärder som ge-
nomförts i Växjö:
• Växjö kommun har medverkat i cykelkam-

panjen SydostTrampar under fyra år där cirka 
1 000 personer i hela sydöstra regionen cyklar 
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under sex veckor under våren och sex veckor 
under hösten. Resultat från 2012 visar att en 
tredjedel av deltagarna i kampanjen åkte bil 
mer än tre dagar innan kampanjen började, en 
tredjedel av deltagarna åkte en till två dagar 
innan kampanjen började och den sista tredje-
delen av deltagarna var vanecyklister.

• Växjö kommun har arbetat med Hälso-
trampare under två år (2011–2012) där an-
ställda erbjuds att ställa bilen minst tre dagar 
i veckan mot att de cyklar hela eller delar av 
sträckan till arbetet (minst två kilometer en-
kel väg). Utfallet har varit mycket positivt där 
61 procent av deltagarna året efter fortfarande 
cyklar minst tre dagar i veckan med lägre sjuk-
frånvaro än innan projektet startade.

• Under 2013 har en introduktion av elcyklar 
genomförts genom utlåning av 28 stycken el-
cyklar i treveckorsperioder till anställda hos 25 
olika arbetsgivare i ett EU-projekt. Deltagarna 
är mycket nöjda med att låna elcyklar och 
31 procent har förändrat sina resvanor och 
cyklar mer än innan de lånade elcykeln. 
Tio procent av de som har lånat elcykeln har 
också köpt egen elcykel.

• Länstrafikens Kronoberg arbetar med prova-
på-kampanjer där personer i länet får resa 
gratis med kollektivtrafiken i två veckor. 
Erbjudande om prova-på-kampanjen skickas 
ut till 25 000 hushåll i Kronobergs län, främst 
till prioriterade områden där det råder god 
turtäthet och fina pendlingsmöjligheter.

• Länstrafikens Kronoberg arbetar erbjuder 
också satsningar på olika målgrupper, unga re-
senärer, tjänsteresor i större företag etc.

• På campusområdet testas under 2014 att in-
troducera en elbilspool i kombination med 
webbaserade samåkningsfunktion och kollek-
tivtrafik.

Potentialen för att ändra resesätt
I resvaneundersökningen från 2012 svarade cir-
ka 16 procent av invånarna i Växjö kommun att 
de är bilanvändare som vill minska sitt bilåkande 
och redan provat att ersätta bilresor med andra 
alternativ, eller åtminstone har tankar på hur det 

ska gå till. Ytterligare 16 procent uttrycker en 
viss ambition att minska sitt bilresande, men har 
inga konkreta planer på hur.

Det finns ett starkt samband mellan tillgången 
till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre 
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har 
också en större vilja att dra ned på sin bilanvänd-
ning jämfört med andra grupper.

Strategi och åtgärder för IT

STRATEGI

Stimulera fler att använda it-tjänster för att 
ersätta resor.

Åtgärd 1
Agera för en aktiv rådgivning så att fler perso-
ner internt i kommunorganisationen använder 
it-verktygens olika möjligheter att ersätta fysiska 
resor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen

Åtgärd 2
Arbeta med att erbjuda företag och organisatio-
ner rådgivning för att öka kunskapen om it-verk-
tygens olika möjligheter att ersätta fysiska resor.
Ansvarig: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, 
Länstrafiken.
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Strategi och åtgärder för att förändra 
resvanor, mobility management

STRATEGI

Påverka färdmedelsval och skapa ett mer 
trafiksäkert beteende i trafiken genom 
information, kampanjer, erbjudanden och 
dialog.

Berätta om relevant kollektivtrafikutbud, var 
målgruppsanpassad, sök samarbeten och 
locka bilister.

Åtgärd 1
Erbjud inflyttningspaket till nya kommuninvå-
nare med information och erbjudande för gång, 
cykel, elcykel och kollektivtrafik. Erbjud också 
inflyttningspaket och rådgivning till företag som 
skall flytta till eller inom kommunen.
Ansvarig: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen

Åtgärd 2
Erbjud rådgivning till större företag och  
organisationer för arbets- och tjänsteresor med 
information, kampanjer kopplat till resvane- 
undersökningar, handlingsplaner, uppföljning.
Ansvarig: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen

Åtgärd 3
Genomför årligen kampanjer inriktade på att in-
spirera till mer cykel, elcykel, kollektivtrafik och 
gående. Det kan t. ex. handla om att prova på 
elcyklar, lastcyklar och kollektivtrafik.
Ansvarig: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, 
samarbete med Länstrafiken Kronoberg.

Åtgärd 4
Arbeta med att öka trafiksäkerheten i trafiken 
genom kampanjer om hjälmanvändning, synbar-
het i trafiken etc. Använda etablerade koncept 
som t. ex. ögonkontakt
Ansvarig: Tekniska nämnden

Åtgärd 5
Skapa förutsättningar för mer resor till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik (gröna resplaner) 

vid nyetablering och tillbyggnad av befintliga 
områden, i samarbete med exploatören.
Ansvarig: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen

Åtgärd 6
Stimulera och marknadsför samåkningssystem 
samt användningen av bilpool, gärna med elbilar, 
för företag och privatpersoner. Tillhandahålla 
parkeringsplatser i bra lägen till bilpooler vid be-
hov, informera bilpoolsorganisationer om möjlig-
heten att få tillgång till attraktiva p-platser.
Ansvarig: Tekniska nämnden, i samarbete med  
intresserade fastighetsägare

Åtgärd 7
Inför resekort för kommunens tjänsteresor  
i södra Sverige.
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
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Tekniska förvaltningen

Box 1222

351 12 Växjö

telefon 0470-410 00

www.vaxjo.se
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