
1 (21)

Swec o
Skånegatan 3
Box 5397
SE-402 28 Göteborg,
Telefon +46 31 62 75 00

www.sweco.se

Sweco Society AB
Org.nr 556949-1698
Styrelsens säte: Stockholm

En del av Sweco-koncernen

Stefan Andersson
Gruppchef, Trafikanalys & strategi
Göteborg
Telefon direkt +46 (0)31627563
Mobil +46 (0)734122563
stefan.andersson@sweco.se

m
em

o0
3.

do
cx

20
12

-0
3-

28
-1

4

ASG p:\7203\7001767_borås_åkermyntan_tu\000\07_arbetsmaterial\dokumentation\pm_åkermyntan_trafikutredning_v170314.docx

PM

2017-03-13

Trafikanalys för bostäder i fastigheten Åkermyntan

Bakgrund och syfte

AB Västbostad, önskar omvandla fastigheten Åkermyntans markanvändning från verksamheter
till bostäder. Planavdelningen inom Borås stad genomför ett utredningsarbete med syftet att ta
fram en detaljplan som möjliggör omvandlingen. Med hänsyn till områdets läge nära väg 40 och
trafikplatserna Annelundsmotet och Hultamotet är det av stor vikt att beskriva planens konse-
kvenser för trafiksystemet.

Genom stadens och regionens tillväxt har trafiken ökat i Borås och särskilt på det övergripande
vägnätet. Detta har inneburit att framkomligheten på vissa delar av vägnätet tidvis är mindre
god, vilket främst gäller under morgonens och eftermiddagens högtrafikperiod. Med detta som
bakgrund samt att det genomförts eller pågår flera avgränsade ÅVS:er, beslutade Trafikverket
år 2015 att genomföra en mer övergripande ÅVS1 för Borås. Syftet med denna är att ge en
helhetsbild av dagens trafiksituation inom Borås, göra en utblick mot framtida resande,
identifiera brister samt att föreslå åtgärder som möter de identifierade bristerna. ÅVS:en är nu
färdigställd och är ute på remiss. Föreliggande trafikutredning för Åkermyntan utgår från den
trafikprognos som tagits fram i samband med ÖP-arbetet och som också använts i ÅVS:en.

Den större delen av planområdets trafik är riktad mot väster och passerar därmed också Anne-
lundsmotet för att komma ut på det övergripande vägnätet. I ÅVS:en konstateras att kapaciteten
i Annelundsmotet är tillräcklig för dagens trafiknivå. Baserat på den framtagna trafikprognosen
kan man förvänta sig att framkomligheten successivt minskar till följd av tillväxten i staden och
regionen i stort. Det är därför viktigt att analysera hur planområdets trafik kan förväntas påverka
framkomligheten i Annelundsmotet.

Syftet med föreliggande utredning är att beräkna de tillkommande bostädernas trafikalstring, att
beräkna trafikens fördelning i vägnätet samt att analysera effekterna i kapacitetskritiska delar av
det närliggande vägnätet. Utredningen beskriver även förutsättningarna för de övriga trafik-
slagen.

1 Åtgärdsvalsstudie, ”ÅVS Noden Borås”
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Utredningsområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1 km sydost om stadskärnan, såsom fram-
går av Figur 1 nedan. Utredningen behandlar ungefär det vägnät som framgår av figuren nedan.

Figur 1 Utredningsområde, planområdet är markerat i gult

Förutsättningar

Allmänt

Åkermyntan är idag ett område där ca 25 företag bedriver verksamhet, så som grossistföretag,
bilförsäljare och industriteknikföretag. Granngården har en butik som riktar sig mot konsu-
menter. Övriga företag har verksamhet av varierande karaktär, varav flera inom hantverkar-
/servicesektorn, där man utför sina uppdrag med utgångspunkt från Åkermyntan.

Angränsande planer

Inom Bergsäter pågår arbete med att ta fram två ytterligare detaljplaner som gäller en förskola
och en som avser nya bostäder enligt följande:

· Väster om Åkermyntan, planeras för utbyggnad av en förskola omfattande 6 avdelningar (del
av Bergsäter 1:1). Ett planarbete pågår som just nu är i granskningsskedet.

· I kvarteren Hästhoven och Kattmyntan m fl, nordväst om Åkermyntan, planeras för nya
bostäder, varav ca 60 i nya byggnader och ca 40 genom påbyggnad av befintligt kontorshus.

PLANOMRÅDE

Bergsbo-
rondellen

Hultasjö-
rondellen

Åhaga-
rondellen

Högagärds-
rondellen

Hulta-
motet

Annelunds-
motet

Bergsäter

Stadskärnan



3 (21)

PM
2017-03-13

m
em

o0
3.

do
cx

20
12

-0
3-

28

ASG p:\7203\7001767_borås_åkermyntan_tu\000\07_arbetsmaterial\dokumentation\pm_åkermyntan_trafikutredning_v170314.docx

Vägnät och trafikmängder

Trafiken till och från Åkermyntans går idag huvudsakligen via Rosendalsgatan och Neu-
mansgatan till Enedalsgatan. Från korsningen Enedalsgatan/Neumansgatan går det att nå
Annelundsmotet i väster, Klippbron/Fjärde Villagatan mot norr, Hultamotet i öster samt
Katrinedalsgatan mot söder. I Hultamotet och Annelundsmotet nås väg 40.

Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet, är ett riksintresse och ingår i det funktionellt
prioriterade vägnätet (FPV) vilket innebär att anspråket på framkomlighet är särskilt viktigt. Väg
40 har motorvägsstandard med två körfält i varje riktning och den skyltade hastigheten på
avsnittet vid Åkermyntan är 70 km/h.

I Annelundsmotet sammanstrålar vägarna 40,41 och 42.

Figur 2 nedan redovisar de uppmätta trafikflöden som finns att tillgå för området, vilka är från år
2014 och 2015.

Trafikflödet på väg 40 mellan Annelundsmotet och Hultamotet uppgår till ca 33 960 fordon/åd2

enligt Trafikverkets mätning från 2015.

På Enedalsgatan, öster om Rosendalsgatan, är trafikflödet ca 4 200 fordon/åd och öster om
Åsboholmsgatan är trafikflödet 6 100 fordon/åd. Trafikmätningar saknas för de lokala gatorna
närmast planområdet.

2 Åd = årsmedeldygn, dvs genomsnittligt trafikflöde för årets alla dygn, även kallat årsdygnstrafik
(ÅDT)
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Figur 2 Uppmätta trafikflöden (fordon/dygn, ÅDT) (Källa: Trafikverket och Borås kommun)

Fastighetsägaren till planområdet har gjort en undersökning bland nuvarande hyresgäster vilken
visar att den befintliga trafikalstringen för Åkermyntan uppgår till ca 1 670 bilförflyttningar till och
från området en normal vardag, se figur 3.
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Figur 3 Befintligt trafikflöde för Åkermyntan baserat på respektive företags bedömning (Källa:Västbostad)

Annelundsmotet beskrivs mer detaljerat i avsnittet om kapacitet nedan.

Busstrafik

Under hösten 2016 utgjordes områdets försörjning med kollektivtrafik främst av linje 6 som
under högtrafikperioderna trafikerar med ungefär 2 turer i timman, dvs halvtimmestrafik. Enligt
Västtrafiks definition krävs 10-minuterstrafik i högtrafik inom ett stadsområde för att turutbudet
ska anses vara god standard. I området går även linje 11 vilken dock främst är av service-
karaktär. Linjedragningarna framgår av figur 4 nedan.

Den 2:a april 2017 kommer förändringar att genomföras för busstrafiken i Borås. I allmänna
termer innebär förändringarna att det blir något fler turer för vissa linjer samt i vissa fall större
bussar. För linje 6 kommer det dock turutbudet inte att förändras. Däremot kommer linje 11 att
försvinna.

De närmaste hållplatserna för att nå linje 6 från planområdet är Klippgatan och Coop Forum.
Gångavståndet till dessa är för stora delar av området längre än 400 meter. Eftersom man
brukar eftersträva maximalt 400 meters gångavstånd mellan bostad och hållplats för att erbjuda
god standard, har delar av planområdet därmed mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik.
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Figur 4 Busstrafikering (hösten år 2016) i anslutning till planområdet samt tillgänglighet till hållplatser
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Cykeltrafik

Figur 5 nedan visar cykelvägnätet i anslutning till planområdet.

Figur 5 Cykelvägnät i anslutning till planområdet (Källa: Borås stads hemsida)

På den norra sidan av Enedalsgatan finns en cykelbana som fortsätter österut till Hultamotet
och västerut mot centrum. För att nå cykelbanan från Neumansgatan måste Enedalsgatan
korsas via en cykelpassage, se Figur 6 nedan. Österut, ca 50 meter öster om Rosendalsgatan,
byter cykelbanan sida via en cykelpassage.

Figur 6 Korsningen Enedalsgatan - Neumansgatan
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Mot söder finns cykelbanor som ansluter till planområdet och som leder vidare mot Trandared.

Stadskärnan som ligger mot nordväst nås via en tunnel under väg 40 som leder till Ulrice-
hamnsvägen på den norra sidan av väg 40. Därifrån kommer man vidare mot Nyckelbergsgatan
och Fjärde Villagatan. Cykelavståndet till Stora Torget i stadskärnan är ca 2 km. I stadens
cykelplan ingår utbyggnad av en cykelbana utmed Sjunde Villagatan vilket ytterligare kommer
att förbättra kopplingarna mot norr.

För att öka säkerhet och framkomlighet för cykeltrafiken behövs en översyn av gång- och
cykelsystemet. En tänkbar åtgärd är att bygga förhöjningar i korsningspunkterna för att dämpa
biltrafikens hastighet.

För att stärka villkoren cykeltrafiken är det även viktigt att det finns goda möjligheter till bekväm
och säker parkering vid både bostäder och övriga verksamheter i enlighet med stadens nya
parkeringsnorm.

Planförslag

Planen ska möjliggöra utbyggnad av cirka 530, men maximalt 570, lägenheter inom området.
Byggnationen är planerad att utföras i två etapper. Under den första etappen byggs ca 300
lägenheter och under etapp två planeras att utföra upp till ytterligare 520 lägenheter.

Det finns även tankar om att även omvandla kv Gulmåran, kvarteren norr om Åkermyntan för
bostadsändamål samt ev. kontor, skola och andra verksamheter. Men detta är i dagsläget
mycket osäkert.

Figuren nedan återger en skiss till områdets disposition med fokus på stråk och platser.
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Figur 7 Markdisposition i planförslaget (Källa: White)

Trafikalstring och fördelning i vägnät

Trafikalstring av planförslaget

Västtrafik genomförde under år 2015 en resvaneundersökning riktad till boende inom Borås
som visar att sett över hela staden är bilanvändningen större jämfört liknande städer i Sverige.
Det finns givetvis skillnader inom staden där de delar som har bra kollektivtrafikutbud också har
lägre andel som utför sina resor med bil.
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Planområdet har mindre god tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafik samtidigt som dagens
invånare i Bergsäter använder bil i betydligt större utsträckning jämfört med medelvärdet för
invånarna i Borås som helhet. Baserat på detta kan man förvänta sig ungefär samma resvanor
även för planområdets invånare.

Biltrafikalstringen för en lägenhet brukar vanligen ligga mellan 4-6 bf/vd3, beroende på förut-
sättningarna. Det lägre talet förutsätter goda förutsättningar för hållbart resande och det högre
omvänt. I detta fall antas de nya bostäderna inom Åkermyntan alstra 5 bf/vd ett normalt
vardagsdygn.

De delar av vägnätet som främst förväntas påverkas av planen redovisas i figur 8.

Figur 8 Planområdets kopplingar till det övergripande vägnätet

Med det antagna alstringstalet samt uppförande av 570 lägenheter blir den totala trafik-
alstringen från dessa ca 2 850 bf/vd. Samtidigt avvecklas dagens verksamheter vilket gör att
nettotillskottet blir negativt, dvs ca – 170 bf/vd när första etappen är klar, och ca 1 180 bf/vd när
båda etapperna är genomförda.

3 Bilförflyttningar/vardagsdygn
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Figur 9 nedan visar översiktligt hur nettotillskottet från planområdet fördelar sig i vägnätet. Av
det totala nettotillskottet kör ca 1 100 fordon/vardag Enedalsgatan västerut, varav ca 400 kör
Fjärde Villagatan och ca 600 Åsboholmsgatan.

Figur 9 Trafikökning (netto) i vägnätet till följd av planförslagets 570 lägenheter (fordon/vardagsdygn)

2040 års trafik

Enligt Trafikverkets senaste prognoser kommer trafiken generellt inom Stor-Göteborg, som
Borås tillhör i detta sammanhang, att öka med ca 31% från 2014 till 2040. Ökningen beror till
stor del av befolkningstillväxt och till viss del av andra faktorer som exempelvis fortsatt
ekonomisk tillväxt som ger ökade ekonomiska möjligheter att resa. Av den totala tillväxten ökar
personbilstrafiken med 30% och lastbilstrafiken med ca 64%.

Trafiktillväxten i Annelundsmotet påverkas av stadens tillväxt i befolkning och arbetstillfällen. Av
stadens nuvarande planer framgår att en stor del av bostäderna kommer att byggas centralt
eller halvcentralt. De framtida arbetstillfällena planeras i stor utsträckning att lokaliseras till
Viared västra och till centrum. Enligt prognosen för år 2040 beräknas trafikflödena på vägarna
som ansluter till Annelundsmotet öka med storleksordningen 30-40% jämfört med nivåerna år
2015.

I figuren nedan redovisas en trafikprognos för år 2040 som är framtagen med stadens
beräkningsmodell. Prognosen baseras på tillväxt av befolkning och sysselsatta enligt
antaganden som gjorts i kommunens ÖP-arbete.
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Figur 10 Beräknad trafik för 2040 (fordon/vardagsdygn), baserat på stadens beräkningsmodell

Kollektivtrafik

Genom att området förtätas ökar underlaget för kollektivtrafiken och därmed möjligheterna till
tätare trafik. Dock talar områdets mindre goda tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser mot
ett ökat resande av detta trafikslag. För att öka attraktiviteten i kollektrafiksystemet är det viktigt
att utveckla gångstråk av hög kvalitet mellan Åkermyntans bostäder och hållplatsen Klippgatan.

Cykeltrafik och cykelparkering

Det krävs ett gent cykelnät som är smidigt och säkert. Som tidigare har nämnts behöver
exempelvis kopplingarna över Enedalsgatan ses över. För att ytterligare öka attraktiviteten i
cykelsystemet bör hänsyn tas till kommunens föreslagna riktlinjer vad gäller cykelparkering.
Enligt förslaget ska flerbostadshus inom centrumzonen ha 25 cykelplatser per 1 000 kvm
(BTA4). Med cirka 570 bostäder skulle det behövas 1 425 cykelplatser.

Det behövs trygg och säker cykelparkering inomhus såväl som utomhus i nära anslutning till
byggnadernas entréer. Med åtgärder som dessa finns det potential för större andel cykelresor
till och från planområdet.

4 BTA = BruttoTotalArea, dvs byggnadens totala golvyta inkl trapphus, förråd etc
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Bilparkering

Kommunen har tagit fram ett förslag till nya parkeringstal för bilar och cyklar. Talen är olika
beroende på läget i staden. Planområdet ligger inom den zon som definierats som centrumzon.
Enligt förslaget ska flerbostadshus inom centrumzonen ha 7 bilplatser per 1 000 kvm (BTA). Det
betyder att det skulle behövas 399 bilplatser.

Detta tal kan reduceras om det går att visa att det finns mycket god tillgänglighet till kollektiv-
trafik. För att uppfylla kravet på mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik får gångavståndet till
närmsta hållplats maximalt vara 300 meter fågelvägen samt ska turutbudet i högtrafik vara
minst 10 minuterstrafik. Eftersom planområdets tillgänglighet till kollektivtrafik är betydligt lägre
är det inte möjligt att reducera parkeringstalet.

Eftersom kravet på mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik inte kan uppfyllas ger par-
keringsnormen heller inga möjligheter till reduktion genom att fastighetsägaren åtar sig att
arbeta med mobility management, bilpool eller cykelparkering.

Kapacitetsanalys

Metodik

Kapacitetsanalyserna är utförda med Trafikverkets analysverktyg CAPCAL version 4.4.
Verktyget ger en översiktlig bild av kapacitet och belastning för en korsning.

Annelundsmotets två signalkorsningar har analyserats var för sig med CAPCAL. Genom de
fältobservationer som genomförts med filmning finns en god bild av hur signalkorsningarna
fungerar. CAPCAL ger en god bild av kapaciteten i varje korsning. Dock, i de fall när korsningar
ligger nära varandra och påverkar varandras funktion, är resultatet från CAPCAL mer svårtolkat.
I mer komplexa trafiksystem kan analyserna istället genomföras med hjälp av mikrosimulering.

Riktvärden

Vid kapacitetsberäkningen erhålls som resultat belastningsgrad5 och kölängd6. Enligt rikt-
värdena i VGU bör belastningsgraden understiga 0,8 för önskvärd standard, mellan 0,8 – 1,0 är
standarden godtagbar och över 1 så är kapaciteten överskriden.

Beräkningsresultaten i form av belastningsgrad och kölängder redovisas i bilaga 1. I bilagans
figurer markeras de körfält som fått belastningsgrad 0,8 – 1,0 med gult (godtagbar standard)
och de som fått över 1,0 med rött (överbelastning). Övriga körfält, som ligger under 0,8 har
önskvärd standard och har markerats med grönt.

5 Kvoten mellan antalet fordon som vill passera (efterfrågan) och det antal fordon som kan
passera (kapacitet).
6 Avser maximal kölängd som kan överskridas 10 % av tiden, dvs under sex minuter i
maxtimman.
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Allmänt

Genom att området omvandlas från verksamheter till bostäder påverkas trafikens
riktningsfördelning under dygnet. Med bostäder blir de största flödena ut från området på
morgonen och in på eftermiddagen, tvärtemot dagens verksamhet.

Etapp 1

Den tillkommande belastningen från etapp 1 i de berörda korsningarna blir i princip ingen alls
eftersom trafiktillskottet är negativt jämfört dagens situation. Med utgångspunkt från dagens
trafikflöden bedöms kapacitet därmed finnas för den första etappen.

Etapp 2

När etapp 2 genomförs blir osäkerheten något större. Även om tillskottet totalt sett inte är så
stort kan det tillsammans med den förändrade riktningsfördelningen medföra problem i enskilda
korsningspunkter.

Annelundsmotet

I Annelundsmotet ansluts väg 41/väg 42 till väg 40 via raka ramper. I anslutningspunkterna norr
och söder om väg 40 regleras trafiken med trafiksignaler som är samordnade. Trafiksignalernas
fasindelning framgår av figuren nedan.

Figur 11 Fasindelning för trafiksignalsystemet i Annelundsmotet

I den första fasen kör trafik från avfartsramperna in i körfältsmagasinen. Gröntiden är maximalt
så lång att magasinen precis fylls eftersom det inte får bli fordon som i senare faser blockerar
för svängande trafik. Högersvängande trafik regleras ej i signalerna utan med väjning. I den
andra fasen kör all trafik mot norr samt mot väster och sedan iden tredje fasen all trafik mot
söder och öster. Signalsystemet har ändrats vid ett flertal tillfällen och bedöms nu ha en optimal
funktion.

Trafiksituationen i Annelundsmotet studerades med hjälp av videofilmning med drönare under
en vardagseftermiddagstimma i oktober. Under den observerade timman fungerade
trafiksystemet väl. En av de mest kritiska delarna är avfartsrampen mot öster där
körfältsmagasinen är relativt korta. När körfältsmagasinen är fyllda påverkas även höger-
svängande trafik som ska vidare mot väg 41 söderut. Under den observerade timman uppstod

Väg 42
Arlagatan

Väg 41
Söderleden

Avfart väg 40,
från väster

Påfart väg 40,
mot väster

Påfart väg 40,
mot öster

Avfart väg 40,
från öster

Väg 42
Arlagatan

Väg 41
Söderleden

Avfart väg 40,
från väster

Påfart väg 40,
mot väster

Påfart väg 40,
mot öster

Avfart väg 40,
från öster

Väg 42
Arlagatan

Väg 41
Söderleden

Avfart väg 40,
från väster

Påfart väg 40,
mot väster

Påfart väg 40,
mot öster

Avfart väg 40,
från öster
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dock aldrig någon köuppbyggnad som påverkade huvudkörbanorna på väg 40. De köer som
byggdes upp tömdes under den efterföljande gröntidsperioden. Den längsta observerade kön
uppgick till ca 12 fordon i körfälten mot vänster och rakt fram, totalt 24 fordon, se figuren nedan.

Figur 12 Ögonblicksbild över Annelundsmotet under eftermiddagsmaxtimma i september 2016 (Källa: ÅVS
Noden Borås, Trafikverket)

En översiktlig kapacitetsanalys har genomförts separat för var och en av de två signalkorsningar
som ingår i Annelundsmotet. Analyserna bedöms ge en god bild av kapaciteten i respektive
korsning, medan kölängdsberäkningen är mer svårtolkad med hänsyn till att gröntidsför-
delningen är dynamisk och successivt anpassas efter trafikflödena.

Kapacitetsanalyserna visar att Annelundsmotet har önskvärd framkomlighet i både norra och
södra korsningen i nuläget. Den beräknade kölängden på avfartsrampen från väster uppgår till
22,6 fordon sammantaget i vänstersvängfält samt rakt fram vilket stämmer tämligen bra med
videoobservationerna.

Givet 2016 års trafiknivå och tillskottet från planförslaget kommer fortsatt standardnivån för
framkomlighet vara på önskvärd nivå i samtliga körfält.

Den norra korsningen har önskvärd standard även för 2040 inklusive trafikalstringen från
planförslaget. Analysresultatet för den södra korsningen är mer osäkert eftersom det visar att
belastningarna ligger nära kapacitetsgränsen. Denna standardförsämring beror främst på den
trafikökning som förväntas ske fram till 2040 även utan omdaning av Åkermyntan.

Jämfört med 2016 års trafiknivå ökar kölängden på avfartsrampen från väster från 24,4 fordon
till 26,4 fordon med planförslagets trafiktillskott. Således en ökning av kölängden med två
fordon.
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Med 2040 års trafiknivå ökar kölängden på avfartsrampen till 41,5 fordon vilket är en ökning
med 17,1 fordon.

Hultamotet

Hultamotets kapacitet har analyserats i samband med planutredningen för nya bostäder vid
Hulta Torg7. Samtliga korsningar i trafikplatsen är väjningsreglerade. Analyserna visar att
trafikplatsen med dagens trafikflöden i stort har god framkomlighet. Den mest belastade delen
är avfartsrampen mot öster och körfältet för vänstersvängande trafik. Här uppstår med kort
varaktighet köuppbyggnad som maximalt bedöms uppgå till ca 8-10 fordon och med god
marginal ryms på avfartsrampen .

Planförslagets trafiktillskott till Hultamotet är betydligt mindre jämfört med Annelundsmotet och
framkomligheten i Hultamotet påverkas endast marginellt.

Väg 41 – Trandaredsgatan

Korsningen Trandaredsgatan väg 41 är signalreglerad. Trafikflödet på vägen präglas av
arbetspendling med tydliga toppar på morgonen och eftermiddagen. En kapacitetsanalys har
gjorts av korsningen baserat på en bedömning av trafikbelastningen under eftermiddagens
maxtimma.

Analysen visar att kapaciteten är tillräcklig för dagens trafikflöden och att de tillgängliga körfälts-
magasinen är fullt utnyttjade vid den s k 90-procentilen. Jämfört med VGUs riktvärden visar
resultaten att framkomligheten har önskvärd nivå.

Trafiktillskottet från planförslaget under maxtimman är litet i förhållande till de befintliga flödena,
vilket betyder att kölängder påverkas i liten omfattning.

Baserat på 2040 års trafiknivå är kapaciteten tillräcklig i korsningen men körfältsmagasinen
kommer att behöva förlängas oavsett om planförslaget för Åkermyntan genomförs eller ej.

7 Pågående planuppdrag med diarenummer: BN 2016-317
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Slutsatser
Utredningens slutsatser sammanfattas i nedanstående punkter.

· Gång- och cykelavståndet till stadskärnan är knappt 2 km, vilket betyder att det är mindre
attraktivt att gå, men ett lämpligt avstånd för att cykla.

· Tillgänglighet med kollektivtrafik är mindre god idag. Kollektivtrafikutbudet är mindre än
önskvärd standard (30-minuterstrafik). Stora delar av planområdet har längre än 400 meter
till närmsta hållplats vilket är mindre god standard.

· Den sämre tillgängligheten med kollektivtrafik bidrar sannolikt till att bilresorna får en ganska
hög andel av alla resor. I denna utredning har antagits att alstringen blir 5 fordon-
(bilförflyttningar)/vardagsdygn och lägenhet (avser all trafik, både till och från området).

· En översyn behövs av gång- och cykelkopplingarna över Enedalsgatan för att öka säkerhet
och framkomlighet.

· Delar av Åkermyntan har mindre god tillgänglighet till kollektivtrafiken varför man behöver
eftersträva att skapa gena och attraktiva gångstråk till de närliggande hållplatserna.

· Dagens verksamheter inom planområdet alstrar ca 1 670 fordon/vardagsdygn enligt
fastighetsägarens utredning.

· De planerade bostäderna i etapp 1 bedöms alstra 1 500 fordon/vardagsdygn, dvs ett
nettotillskott som skulle innebära att trafiken minskar med ca 170 fordon/vardagsdygn.

· De planerade bostäderna i etapp 1 och 2 bedöms sammantaget alstra ca 2 830 fordon/dygn,
dvs ett nettotillskott på ca 1 180 fordon/vardagsdygn.

· Biltrafikalstringen från planförslaget fördelar sig i huvudsak mot Klippbron (4:e Villagatan)/-
Åsbogatan samt mot Annelundsmotet.

· Omvandlingen från verksamheter till bostäder innebär att biltrafikens riktningsfördelning för-
ändras så att de största flödena blir ut från området på morgonen och till på eftermiddagen,
vilket är omvänt dagens situation med verksamheter inom Åkermyntan.

· Genomförda studier av Annelundsmotet tyder på att kapaciteten är tillräcklig för dagens
trafikflöden.

· Trafiktillskottet från Åkermyntan i Annelundsmotet och i Hultamotet är relativt litet, särskilt i
etapp 1 där det t o m beräknas innebära en liten minskning. Mest tillskott får avfartsrampen
från väster i Annelundsmotet.

· Med utgångspunkt från dagens trafiknivå beräknas kapacitet finnas i Annelundsmotet för
etapp 1 och även för etapp 2.

· På längre sikt visar såväl Trafikverkets som kommunens prognoser att trafiken kommer att
öka med cirka 30 - 40% fram till år 2040 på det övergripande vägnätet i Borås.

· Med den prognosticerade trafiknivån för år 2040 kommer framkomligheten i Annelundsmotet
att minska generellt. Särskilt i den södra korsningen beräknas belastningsgraden ligga
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mycket nära kapacitetsgränsen på avfartsrampen från väster, körfälten från söder mot samt
från norr mot söder. Framförallt kommer magasineringskapaciteten att bli kritisk. Det betyder
att risken för att köer sträcker sig upp mot huvudkörbanan på väg 40 är mycket stor.

· Både Hultamotet och korsningen väg 41/Trandaredsvägen påverkas i mindre omfattning
jämfört med Annelundsmotet. Framkomlighetsstandarden är i båda dessa önskvärd och
trafiktillskottet från planförslaget påverkar i liten omfattning.

· För att lösa de kapacitetsproblem som har identifierats i denna utredning för år 2040 behövs
åtgärder på en mer generell nivå med hänsyn till att orsaken är stadens sammantagna
successiva tillväxt.
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Bilaga 1

RESULTAT FRÅN KAPACITETSBERÄKNINGAR
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Annelundsmotet, Norra korsningen

2016

Framkomlighetens
standardnivå är önskvärd
standard i samtliga
körfält.

2016 plus tillskott från
planförslaget

Framkomlighetens
standardnivå är önskvärd
standard i samtliga
körfält.

Planförslagets tillskott
påverkar framkomlighet
och kölängder i liten grad.

2040 inklusive tillskott
från planförslaget

Belastningssituationen
och köer påverkas
negativt. Framförallt
gäller detta avfartsramp
från öster, körfält från
söder mot norr samt kör-
fält mot söder som leder
vidare till påfartsramp mot
öster.

16.6 16.6 28.4
0.44 0.44 0.76

0.49 10.1
0.49 10.1

0.42 0.42 0.76 0.76
12.4 12.4 26.4 26.4 0.00 Belastningsgrad

0.0 Kölängd

Avfartsramp från
öster (v 40)

Arlagatan (v 42)

Söderleden (v 41) från söder

"Frihögersväng"

"Fri högersväng"Påfartsramp mot
väster (v 40)

23.8 23.7 41.5
0.51 0.51 0.87

0.86 23.8
0.86 23.8

0.44 0.44 0.87 0.87
16.6 16.6 41.5 41.5 0.00 Belastningsgrad

0.0 Kölängd

Avfartsramp från
öster (v 40)

Arlagatan (v 42)

Söderleden (v 41) från söder

"Frihögersväng"

"Fri högersväng"Påfartsramp mot
väster (v 40)
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Annelundsmotet, Södra korsningen

2016

Framkomlighetens
standardnivå är önskvärd
standard i samtliga körfält

2016 inklusive tillskott
från planförslaget

Framkomlighetens
standardnivå är önskvärd
standard i samtliga körfält

2040 inklusive tillskott
från planförslaget

Belastningssituationen
och köer påverkas
negativt. Avfartsramp från
väster, genomgående
körfält mot söder
respektive mot norr får
belastningstal som
innebär att de ligger nära
kapacitetsgränsen.

22.4 22.4 14.5 14.5
0.79 0.79 0.65 0.65

26.4 0.79

0.48 0.48 0.79 0.79
10.3 10.3 19.5 19.5

0.00 Belastningsgrad
0.0 Kölängd

Påfartsramp mot
öster (v 40)

Arlagatan (v 42)

Söderleden (v 41) från söder

"Fri högersväng"

Avfartsramp från
väster (v 40)

41.5 41.5 41.5 41.5
0.95 0.95 0.75 0.75

41.5 0.98

0.55 0.55 0.91 0.91
32.7 32.7 41.5 41.5

0.00 Belastningsgrad
0.0 Kölängd

Påfartsramp mot
öster (v 40)

Arlagatan (v 42)

Söderleden (v 41) från söder

"Fri högersväng"

Avfartsramp från
väster (v 40)


