
 

 

   

 

  
 

TRAFIKUTREDNING  

BORÅS KOMMUN 

 
Detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 

UPPDRAGSNUMMER 12602686 

 
PM TRAFIKUTREDNING 

 

 

  

2020-02-18  

SWECO  

GBG TRAFIKANALYS & STRATEGI 
Björn Sundén   

Erika Lennartsson 

  

  



  

 

 

 

 

   

 

 
Sammanfattning 

 

Borås kommun arbetar med en detaljplan för nya bostäder i Sparsör, strax norr 

om Borås, längsmed väg 42 som är utpekad som riksintresse samt 

rekommenderad väg för farligt gods. 

 

Syftet med Swecos trafikutredning är att för kommunen föreslå åtgärder som 

höjer trafiksäkerheten och förbättrar tillgängligheten i anslutning till detaljplanen. 

Vidare syftar utredningen till att visa hur framkomligheten på väg 42 år 2040 med 

utbyggd plan blir. 

 

Föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder innefattar att anlägga en ny anslutning från 

planområdet och stänga två befintliga anslutningar precis intill planområdet i norr 

respektive söder, samt utrusta väg 42 med ett vänstersvängfält. Befintlig 

busshållplats föreslås att flyttas norrut och hamnar strax norr om den nya 

korsningen, och en passage mellan planområdet och den befintliga gång- och 

cykelbanan på östra sidan om väg 42 anläggs. Planområdet föreslås att utformas 

med en rekommenderad hastighet på 30 km/h, samt med gång- och cykelbana 

längs vissa delar, och hastigheten på väg 42 föreslås att sänkas till minst 60 

km/h. Sammantaget ger åtgärderna ökad tillgänglighet för gående, cyklister och 

resenärer inom kollektivtrafik. Slutligen har en övergripande trafikanalys 

genomförts. Denna visar att framkomligheten år 2040 med utbyggd plan är god. 

 



   

 

 

1 (19) 
 
TRAFIKUTREDNING 

2020-02-18  

DETALJPLAN FÖR SPARSÖR, SÖLEBO 1:54 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

1.1 Bakgrund 3 

1.2 Syfte 3 

1.3 Metod och avgränsningar 3 

2 Förutsättningar 5 

2.1 Tidigare utredningar 5 

2.2 Vägnät 7 

2.3 Gång och cykelvägar 9 

2.4 Kollektivtrafik 9 

2.5 Trafikolyckor 10 

3 Övergripande trafikanalys 11 

3.1 Beräknade trafikflöden 12 

3.2 Påverkan på närliggande gator 13 

3.3 Kapacitetsberäkningar CAPCAL år 2040 14 

4 Förslag på trafikföring och trafiksäkerhetsåtgärder 15 

4.1 Trafikföring alla trafikantslag 15 

4.2 Förslag på trafiksäkerhetsåtgärder Väg 42 16 

4.3 Förslag på trafiksäkerhetsåtgärder inom detaljplanen 19 

 

  



   

 

 

 
2 (19) 
 
TRAFIKUTREDNING 

2020-02-18  

DETALJPLAN FÖR SPARSÖR, SÖLEBO 1:54 

 

 

1 Inledning 

Borås kommun arbetar med en detaljplan i Sparsör, se placering i Figur 1. 

Planen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse, mellan 30 – 50 nya bostäder. 

Detaljplaneområdet är placerat öster om Älvsborgsbanan och väster om väg 42, 

vilken är utpekad som riksintresse samt rekommenderad väg för farligt gods. 

  

Figur 1 Översiktskarta med detaljplanens läge utmärkt med orange cirkel. 
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1.1 Bakgrund 

2017 togs det fram en ÅVS för vägsträckan mellan Kvarbo norr om Fristad och 

Sjöbo strax norr om Borås. Åtgärdsvalsstudien pekade ut behovet av ett antal 

trafiksäkerhetshöjande och/eller tillgänglighetshöjande åtgärder. Föreliggande 

trafikutredning utreder kring hur trafiksäkerheten och tillgängligheten kan 

förbättras längs den del av väg 42 som passerar förbi planområdet, med 

utgångspunkt ur ett antal tidigare nämna åtgärder så som sammanslagning av in- 

och utfarter längs väg 42, trygga passager över väg 42, eventuellt behov av 

hastighetssänkning och vänstersvängfält. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna trafikutredning är att identifiera och föreslå åtgärder som höjer 

trafiksäkerheten för gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och motorfordon i 

anslutning till den nya detaljplanen. Vidare syftar utredningen att ge förslag på 

åtgärder som skapar en bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och stimulerar en 

ökad cykeltrafik. Utredningen syftar även till att visa hur framkomligheten på väg 

42 år 2040 med utbyggd plan blir. 

1.3 Metod och avgränsningar 

Förslagen har utretts och sammanställts utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

relevanta rekommendationer från VGU, SKL och Göteborgs Stad.  

De trafikåtgärder som föreslås på väg 42 är placerade i höjd med planområdet 

och dess närhet, se Figur 2.  

En översiktlig kapacitetsberäkning för flöden under maxtimman år 2040 med 

utbyggd detaljplan har utförts, ingen motsvarande analys har gjorts för utbyggd 

plan i närtid. De antaganden som beräkningarna genomförts på redovisas under 

kapitel 3. 

I utredningen ingår inte bullerberäkningar, men trafiksiffrorna kan ingå som 

underlag till framtida buller och vibrationsberäkningar.  
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Figur 2 Trafikutredningens geografiska avgränsning. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Tidigare utredningar 

Ett antal tidigare utförda utredningar anses relevanta för denna trafikutredning. 

Dessa utgörs av åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Sjöbo-Kvarbo, Riskutredning för 

farligt gods inom föreliggande detaljplan samt detaljplan för nya bostäder och 

skola vid Vinkelvägen. De viktigaste slutsatserna från dessa redovisas nedan. 

2.1.1 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

Under 2017 genomförde Trafikverket en ÅVS på Väg 42 på sträckan mellan 

Sjöbo strax norr om Borås och Kvarbo norr om Fristad. ÅVSen syftade till att 

identifiera brister längs sträckan och föreslå förbättringar med avseende på 

trafiksäkerhet och tillgänglighet. Här enades ÅVSen bland annat om att gå vidare 

med att stänga och samordna utfarter, se figur Figur 3 för samtliga 

rekommendationer på delsträckan Sparsör. 
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Figur 3 Rekommendationer från ÅVS Kvarbo-Fristad på delsträckan Sparsör (Trafikverket, 2017). 
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2.1.2 Riskutredning farligt gods 

I samband med detaljplanen har en riskutredning genomförts (Briab, 2019). 

Denna rekommenderar att en riskreducerande vall anläggs längsmed väg 42 

samt att flerbostadshus placeras på ett avstånd av minst 40 meter från 

Älvsborgsbanan och minst 30 meter från väg 42.  

2.1.3 Detaljplan Paradis 1:4 m. fl., Vinkelvägen 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en ny förskola och 40–70 nya 

bostäder samt en ombyggnation av korsningen mellan Paradisvägen och väg 42. 

Planen vann laga kraft i januari 2019. 

2.2 Vägnät 

Som beskrivs i inledningen av denna vägutredning passeras planområdet av väg 

42 som i söder når Borås och i norr Fristad och ytterligare längre norrut 

Vårgårda. På delen förbi planområdet har vägen ett körfält i vardera riktningen 

och en högsta tillåten hastighet på 80 km/h. Trafikmängder längs vägen beskrivs 

under kapitel 3. 

Den del av väg 42 som passerar längs med planområdet är rak och cirka 200 

meter lång. Intill planområdets södra gräns finns en väganslutning som försörjer 

fyra fastigheter (se Figur 4), varav ett hus ligger inom planområdet. Intill den 

norra änden av planen finns ytterligare en väganslutning som försörjer två 

fastigheter), varav den ena fastigheten även försörjs via ytterligare en anslutning 

norrut. Inom ett avstånd på cirka 300 meter från den norra väganslutningen finns 

ytterligare sex väganslutningar som försörjer sammanlagt 31 fastigheter (varav 

hus finns på 26 av dessa). Den mest sydliga av dessa väganslutningen försörjer 

en fastighet och ligger precis intill planområdet. Denna anslutning har något 

begränsad sikt norrut på väg 42.  

De beskrivna in/utfarterna är av enklare standard, ofta grusade. Det är enbart vid 

den nordligaste av anslutningarna, den till Skalle badplats, som väg 42 har 

utrustats med svängfält.  
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Figur 4 Karta över infarter samt fastigheter i planens närområde 
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2.3 Gång och cykelvägar 

En kombinerad gång- och cykelbana förbinder Fristad i norr med Borås i söder.  

Mellan Fristad och Sparsör, och därmed förbi planområdet, löper banan längs 

den östra sidan av väg 42, se Figur 2. Knappt 1,5 km söderut, i höjd med 

Skolstigen i Sparsör, byter banan till att gå längs den västra sidan. I Frufällan, 

ytterligare 3 km söderut leds trafiken in på Skogsrydsvägen i blandtrafik.     

2.4 Kollektivtrafik 

Vid planens södra ände ligger hållplats Mölarp, och knappt 500 meter längre 

norrut finns hållplats Skalle, se Figur 2 och Figur 5. Båda hållplatserna saknar 

passage över väg 42 och tillgänglighetsanpassning. Av alla fyra hållplatslägena 

finns enbart busskur på hållplats Skalles västra läge. Hållplatserna trafikeras av 

tre olika linjer, 150, 582 och 240. Linje 240 mellan Borås och Herrljunga trafikerar 

med fyra avgångar per dag och riktning. Linje 150 trafikerar hela dagen mellan 

Borås och Fristad med som mest fyra avgångar per timma och riktning. Linje 582 

trafikerar mellan Borås och Vårgårda med avgångar en gång i timman per 

riktning under morgon och eftermiddag. Av dessa tre är det enbart linje 150 som 

trafikerar under helger.  

 

I Åtgärdsvalsstudien från 2017 redovisas statistik över bussresor från 2007/2008. 

1750 enkelresor görs varav cirka 80 % är med linje 150, och av resorna med 

denna linje utgör cirka 33 % skolresor. 

 

 
Figur 5 Hållplats Mölarp 
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Längs planområdets västra del löper Älvsborgsbanan vilken trafikeras av tåg på 

sträckan Borås-Uddevalla. Närmaste hållplats är Fristad, och tåget angör cirka 13 

dubbelturer per vardag.  

2.5 Trafikolyckor 

I åtgärdsvalsstudien (Trafikverket, 2017) redovisas olycksstatistik för perioden 

2000–2010 för hela sträckan mellan Sjöbo och Kvarbo. Under perioden skedde 

73 olyckor. 84 % av dessa var lindriga medan 4 % medförde dödsfall, och 

ytterligare 12 % medförde svåra skador. Singelolyckor utgjorde den vanligaste 

typen av olycka. Det var också vanligt med upphinnandeolyckor, där flera av 

dessa inträffade i samband med korsningar. Två av olyckorna med dödlig utgång 

inträffade med oskyddade trafikanter, och totalt sett var oskyddade trafikanter 

inblandade i 15 % av olyckorna. Slutligen uppges att det förekommer mycket vilt i 

Sparsör.   
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3 Övergripande trafikanalys 

Trafikverket har genomfört trafikmätningar norr om korsningen mellan Väg 42 och 

Paradisvägen. Mätpunkten ligger knappt 1,5 km söder om planområdet, se Figur 

6. Trafikanalysen har utförts på de mängder som redovisas i mätpunkten, med 

antagandet att flödet vid planområdet i maxtimman är samma som mätpunktens 

maxtimme. 

 

I kommande underkapitel redovisas sammanställning över flöden i maxtimman 

för dagens situation samt år 2040. Vidare redovisas resultat från 

kapacitetsberäkning som utförts i Capcal, för flöden år 2040 inklusive utbyggd 

plan.  

 

 
Figur 6 Grön prick visar läget för Trafikverkets mätpunkt 
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3.1 Beräknade trafikflöden 

År 2015 var årsmedeldygnstrafiken1 (ÅDT) i ovan beskrivna mätpunkt 10 140 

fordon/dygn. En mätning för 2019 har också utförts, och baserat på fyra dygn 

under detta år infaller maxtimmen mellan 16 och 17, och är 745 fordon/timme 

norrut och 555 fordon/timme söderut. Maxtimmans flöde utgör cirka 11% av 

årsmedelvardagsdygnstrafiken2 utifrån dessa fyra dygn (ÅMVD). Från 

mätpunkten fås att den tunga trafiken utgör cirka 7 % av den totala trafikmängden 

i maxtimman.  

 

Planen ska möjliggöra för mellan 30–50 bostäder. Med sammanslagning av 

infarter som beskrivs i kapitel 4 tillkommer fem fastigheter. Därmed beräknas 

trafikalstringen utifrån att 55 fastigheter genererar fordonsrörelser i en korsning 

med väg 42. Antalet fordonsrörelser per fastighet bedöms till sex, baserat på 

planens relativt perifera läge. Därmed sker ca 330 rörelser per vardagsdygn. 

Antalet resor i maxtimmen antas utgöra cirka 11 %, och därmed sker cirka 36 

resor mellan klockan 16 och 17. Av dessa antas att 70 % sker in till området och 

30 % ut från området. Vidare antas att relationen planområdet – 

söderut/söderifrån står för 80 % medan relationen planområdet – norrut/norrifrån 

står för 20 %. Trafiken till och från planområdet under maxtimman antas enbart 

bestå av personbilstrafik. 

 

Baserat på trafikalstringen samt sammanställningen utifrån mätpunkten fås 

flöden i maxtimman enligt Figur 7. 

 
1 Dygnsmedelvärdet för årets alla dygn 
2 Dygnsmedelvärdet för årets alla vardagsdygn 
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Figur 7 Trafikflöden under maxtimman utifrån flöden 2019 samt beräknad alstring från detaljplanen 

3.1.1 Trafikflöden i maxtimman 2040 

Med uppräkning baserat på Trafikverkets uppräkningstal där personbil ökar med 

29 % mellan 2014 och 2040 samt lastbil ökar med 64 % mellan samma årtal fås 

flöden i maxtimman år 2040 enligt Figur 8. Den tunga trafiken utgör cirka 8 % av 

de norrgående och södergående flödena på väg 42. Trafiken till och från 

planområdet i maxtimman antas enbart bestå av personbilstrafik. 

 

Figur 8 Flöden per riktning under maxtimman år 2040 

3.2 Påverkan på närliggande gator 

Som ses i Figur 8 skulle trafiken till och från planen år 2040 i maxtimmen utgöra 

en mycket liten andel av trafiken som går på väg 42, cirka 2 % söder om 

planområdet och cirka 0,5 % norr om planområdet.  
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3.3 Kapacitetsberäkningar CAPCAL år 2040 

Kapacitetsberäkningen har utförts på flödena som redovisas i Figur 8. För att 

uppnå ett teoretiskt värsta scenario antas kortast möjliga svängfält och en hög 

hastighet, 15 meter respektive 80 km/h. 

 

I kapacitetsberäkningen erhålls som resultat belastningsgrad, som är kvoten 

mellan det flöde som vill passera och det flöde som maximalt kan passera ett 

visst körfält. Om belastnings-graden överstiger 1 är kapaciteten otillräcklig. Som 

ett resultat erhålls även kölängd (antal bilar) som uppstår under den så kallade 

90-procentilen, det vill säga under 6 minuter under den analyserade timman. 

Belastningsgraderna kan jämföras med standardnivåerna i VGU (Trafikverket, 

2015). Om belastningsgraden understiger 0,6 har framkomligheten önskvärd 

standard.  

 

Som ses i Figur 9 har korsningen god framkomlighet för samtliga anslutningar år 

2040. Kölängden under den 90-percentilen blir 0,1 för anslutningen från 

planområdet och 0 i övriga. 
 

 
Figur 9 Visar belastningsgrad utan och med vänstersvängfält år 2040. 
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4 Förslag på trafikföring och trafiksäkerhetsåtgärder 

Vid tidpunkten för denna trafikutredning är detaljutformningen inom 

detaljplaneområdet ännu ej fastställd. Medskick till detaljutformning är att gång- 

och cykelbanor inom området naturligt behöver ansluta till passagen över väg 42. 

Vidare behöver utfarten från området ha tillräckliga magasinslängder. 

4.1 Trafikföring alla trafikantslag 

Förslaget innebär att de två befintliga väganslutningarna i norr respektive söder 

om planområdet ersätts med en central väganslutning, se Figur 10. Detta medför 

att cirka sex befintliga fastigheter får en ny trafiksäkrare anslutning till väg 42 

tillsammans med den nya exploateringen. Vidare kan möjlighet finnas att även 

ansluta fastigheten precis norr om planområdet till denna nya anslutning, se 

orangemarkerad yta i Figur 4. 

För att omhänderta cykel- och gångtrafik inom planområdet anläggs nya gång- 

och cykelbanor väster om väg 42. Vidare anläggs en central gång och cykelväg 

genom planen från väst till Väg 42 med en samlad passage över väg 42 för att 

ansluta till befintlig gång och cykelväg. Planen ger också utrymme för att kunna 

bygga ut förbindelse norrut längs med järnvägen för att på sikt nå 

järnvägsöverfarten till badplatsen i väster. Kollektivtrafikhållplatsen Mölarp flyttas 

från nuvarande hållplatslägen och placeras centralt direkt norr om den samlade 

gång och cykelpassagen. Pendelcykelparkeringar anläggs vid busshållplats. 

Åtgärderna innebär en breddning av vägsektionen för väg 42. Förslagsvis görs 

denna vägbreddning västerut in mot planområdet. 
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Figur 10 illustrerar tänkt trafikföring. 

4.2 Förslag på trafiksäkerhetsåtgärder Väg 42 

I samband med detaljplanen föreslås att trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs på 

aktuell sträcka av väg 42. Förslag på åtgärder är: 

• Sänkning av skyltad hastighet till 60 km/h samt hastighetsäkrad 

gångpassage.  

• Sammanslagning av väganslutningar och busshållplatslägena Mölarp för 

att minska antalet in/utfarter samt minska antalet korsandepunkter. 

Hållplatsen utformas med bussfickor och mitträcke.  

• För att minska antalet passager över väg 42 föreslås en samlad passage 

för oskyddade trafikanter som ansluter till en gång- och cykelväg inom 

planområdet samt den befintliga gång- och cykelvägen öster om väg 42.  

• En belyst gång och cykelpassage med mittrefug förstärkt med FIVÖ 

(Förstärkt Information Vid Övergångsställen). 
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• Vänstersvängfält i norrgående riktning då flödet är störst till och från 

Borås, för att minska risken för upphinnandeolyckor samt olyckor med 

svängande fordon. 

Eftersom sträckan längsmed planområdet är relativt kort är möjligheterna till 
placering för infart till området begränsad. Därför föreslås en infart centralt i 
området cirka 110 meter från planens södra gräns, med busshållplatser direkt 
norr om infarten, se Figur 13 på förslag på infart till planområdet samt principer 
för korsningsutformning och busshållplats. Förslaget med vänstersvängfält 
innebär ett relativt låst läge för en infart i området.  
 

 
Figur 11 visar ”Fick och glugghållplats” Vid 60 km/h rekommenderas en förlängd utkörningssträcka. källa 

Kommunal VGU guide 

 
Figur 12 visar princip för svängfält. Källa VGU 
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Figur 13 Principlösning över busshållplatser, säker passage samt vägkorsning med svängfält. Linjerna är 

principiella och sektionen kommer troligen kräva mer utrymme västerut än vad skissen indikerar. 
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4.3 Förslag på trafiksäkerhetsåtgärder inom detaljplanen 

För att uppnå en god trafiksäkerhet inom området föreslås en utformning som ger 

en rekommenderad hastighet på 30 km/h, se Figur 14 för krockvåldskurvan. 

Fartdämpande åtgärder rekommenderas om siktavstånden blir längre än 70–100 

meter. I planområdet föreslås att gång och cykelpassagerna blir 

hastighetssäkrade. 

 

Figur 14 visar ” Krockvåldskurvan visar hur stor risken är att dödas vid påkörning för olika trafikanter.” källa 

SKL ”Rätt fart i staden 

Området kommer ha tät bebyggelse med många utfarter till lokalgator. I denna 

typ av bostadsområden behöver extra vikt läggas på att upprätthålla god sikt 

mellan fordon och oskyddade trafikanter, se Figur 15. 

  

Figur 15 visar siktkrav vid utfart mellan två lokalgator och siktkrav vid utfart mot lokalgata med låg 

hastighet (max 30 km/h). Källa Göteborgs Stad ”Ditt ansvar sträcker sig längre än du tror” 


