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Sammanfattning
Borås kommun ska upprätta en detaljplan som ska möjliggöra en handelsplats i ett område norr
om Hedvigsborgsgatan, öster om väg 27/41 och söder om Kust till kust banan. Området
används idag för fotboll och rymmer två planer.
Cirkulationsplatsen i korsningen väg 27/41 – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg är idag hårt
belastad under eftermiddagens mest trafikintensiva timma, främst mot söder, då det nordsydliga
trafikflödet är stort.
Under den senaste femårsperioden har det inträffat sju trafikolyckor varav fem av dessa är av
typen upphinnande. En av olyckorna hade allvarlig skadeföljd, till följd av en kollision mellan en
personbil och en moped.
Totalt, enligt den skiss som tagits fram, kommer det att möjliggöras en byggnadsyta om cirka
5 500 kvm (BTA) där det föreslås bli möjligt att bedriva bland annat dagligvaruhandel. Av
skissen framgår också att det kommer att tillskapas 209 bilplatser för parkering, varav 17 för
anställda. Baserat på kommunens parkeringsnorm och de planerade byggnadsytorna är
behovet 212 bilplatser, vilket betyder att det finns en brist på 3 platser.
Handelsområdets biltrafik ansluts till Hedvigsborgsgatan som i sin tur ansluter till väg 27/41 i en
cirkulationsplats.
Om planen nyttjas fullt ut beräknas den tillkommande biltrafikalstringen bli cirka 3 500 fordon/vardagsdygn. Den mest trafikintensiva timman, maxtimman, återfinns för trafiken i stort på
vardagar mellan kl 16 och 17. Vanligen har en handelsplats störst alstring per timma under
lördagar men även under fredagens maxtimma är alstringen stor. I detta fall bedöms trafiken till
och från handelsområdet alstra ca 350 fordonsrörelser i maxtimman. Kombinationen att den
övriga trafiken är störst på vardagseftermiddagarna och stor alstring från handelsområdet på
fredagseftermiddagen gör att denna timma ger de dimensionerande trafikflödena.
Från år 2010 fram till år 2030 antas den lokala trafiken öka i samma takt som befolkningstillväxten, dvs cirka 0,8 % per år, vilket totalt motsvarar ca 17%. Den genomgående
trafiken, på det statliga vägnätet, beräknas växa under samma period med ca 35% enligt
Trafikverkets prognoser som tagits fram i samband med den nationella infrastrukturplaneringen
för perioden 2014-2025.
Omläggningen av väg 27 i ny sträckning mellan Kråkered och Viared innebär att sträckan förbi
planområdet avlastas med cirka 6 000 fordon/dygn. Den prognosticerade trafiktillväxten gör
dock att avlastningseffekten blir något lägre till följd av att övrig trafik växer.
Området har i dagsläget mindre god tillgänglighet till busstrafik. Närmsta hållplats är Södervärn
på Gånghestervägen, med ett regionalt turutbud, som ligger på cirka 300 meters avstånd från
den södra delen av planområdet.
För att förbättra områdets tillgänglighet med kollektivtrafik bör man pröva att tillskapa
hållplatslägen utmed väg 27/41 intill gång- och cykelbron som förbinder von Lingens väg med
Hedvigsborgsgatan.
Med utgångspunkt från de framtida trafikflödena inklusive den ökade alstringen från handelsområdet beräknas kapaciteten vara tillräcklig i cirkulationen väg 27/41 – Hedvigsborgsgatan –
von Lingens väg. Omläggningen av väg 27 frigör kapacitet. Tillfarten från söder får hög
belastning till följd av ett ökat antal svängande från norr mot Hedvigsborgsgatan. Om
handelsområdet skulle utökas behövs troligen en översyn av korsningsutformningen där man
får pröva behovet av ett ytterligare genomgående körfält i nordsydlig riktning.
Korsningspunkten på Hedvigsborgsgatan – ny anslutningsgata till handelsområdet bör ges ett
vänstersvängfält för trafik från väster för att minimera risker för upphinnandeolyckor.
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1

Bakgrund och syfte
Borås stad ska upprätta en detaljplan för att möjliggöra handel i ett område som är beläget
omedelbart öster om väg 27/41 och söder om Kust till kustbanan.
SWECO har fått i uppdrag att utreda planförslagets effekter på trafiksystemet vilket nu har gjorts
och resultatet sammanfattas i föreliggande PM.

2

Planområdet
Planområdet som framgår av figuren nedan är beläget norr om Hedvigsborgsgatan, öster om
väg 27/41 och söder om Kust till kust banan.
Planområdet används idag för fotboll och rymmer två planer.
På den västra sidan av väg 27/41 finns ett mindre verksamhetsområde som även inrymmer en
bensinstation. Dessa verksamheter trafikförsörjs av von Lingens väg som ansluter till väg 27/41
i en cirkulationsplats.
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Figur 1 Planområde och nuvarande markanvändning

3

Förutsättningar

3.1

Trafiksystem 2013
Dagens övergripande trafiksystem framgår av figuren nedan.
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Figur 2 Övergripande trafiksystem
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Figuren nedan ger en översiktlig och principiell beskrivning av dagens trafiksystem för samtliga
färdmedel inom och i anslutning till planområdet.
Borås centrum
Väg 40
Åhaga

Södervärn

Verksamheter

Idrottsplaner

Bensinstation

Hedvigsborgsbacken

Bil
Buss
Gång och cykel
Spontan gångväg

100 meter

väg 27/41

Figur 3 Trafiksystem år 2013 för planområdet, översikt för alla trafikslag

3.1.1 Gång- och cykeltrafik
På den östra sidan av väg 27/41 löper en gång- och cykelväg som ingår i det regionala cykelvägnätet. Vägen går delvis på egen bana men förbi planområdet delvis integrerad med biltrafik.
Eftersom idrottsverksamheten flyttat är dock biltrafiken i nuläget obefintlig.
Kust till kustbanan som avgränsar planområdets norra del utgör en barriär mot norr. För gångoch cykeltrafikanter finns därför en port under järnvägen, cirka 50 meter öster om väg 27/41.
Många gångtrafikanter, mot/från Åhaga, väljer dock istället att gå på den västra sidan och
alldeles intill väg 27/41 på en spontant upptrampad stig.
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Figur 4 Port under Kust till kustbanan för gång- och cykeltrafik. Vy mot norr
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3.1.2 Kollektivtrafik
Närmsta hållplats är Södervärn som ligger cirka 300 meter norr om planområdet utmed
Gånghestervägen. Denna hållplats angörs av följande regionala linjer:
Linje

Sträckning

Turutbud

159

Dalsjöfors – Borås – Sandared

Ca 40 turer/vardagsdygn
(ca 15 minuterstrafik i högtrafik)

204

Borås – Gällstad – Ulricehamn

6 turer/vardagsdygn

303

Länghem – Lockryd – Borås

11 turer/vardagsdygn
(60 minuterstrafik i högtrafik)

361

Svenljunga – Lockryd – Borås

Mycket begränsat

Utöver hållplatsen Södervärn finns Hedvigsborgsbacken mot öster till vilken avståndet är något
längre och dessutom med ett betydligt mer begränsat turutbud då trafiken som går där främst
har en servicefunktion.
Ett tredje hållplatsalternativ är Ulvens gata som dock ligger nästan 500 meter sydost om
planområdet. Denna hållplats trafikeras av stadslinje 7 som har ett större turutbud jämfört med
Hedvigsborgsbacken. Ett normalt vardagsdygn utför linje 7 totalt 65 turer/vardagsdygn och
under högtrafik 4 turer/timma (15 minuterstrafik).
De linjer som går utmed väg 27/41 förbi planområdet framgår av tabellen nedan. I dagsläget
finns ingen hållplats för dessa linjer i nära anslutning till planområdet.
Linje

Sträckning

Turutbud

350

Tranemo – Lockryd - Borås

Ca 11 turer/vardagsdygn, endast turer i högtrafik
(ca 30 minuterstrafik i högtrafik)

360

Älvsered – Svenljunga - Borås

Ca 20 turer/vardagsdygn
(ca 30 minuterstrafik i högtrafik)

450

Skene – Fritsla – Borås

Ca 22 turer/vardagsdygn
(ca 60 minuterstrafik i högtrafik)

Sammanfattningsvis har planområdet i nuläget acceptabelt gångavstånd till den regionala
busstrafiken på Gånghestervägen.
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3.1.3 Biltrafik
Dagens biltrafiksystem och trafikmängder framgår av figuren nedan. De trafikmängder som
1
redovisas i denna PM avser antal fordon per årsmedelvardagsdygn . Fortsatt i denna PM, om
inget annat anges, så skrivs fordon/dygn och då avses fordon/årsmedelvardagsdygn.
2

Trafikverket anger vanligen fordon/årsmedeldygn (ÅDT), vilket schablonmässigt ligger 10%
lägre jämfört med flödet under vardagsdygn.
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Figur 5 Trafikmängder är 2010 (fordon/dygn), uppmätta och skattade Källa: uppmätta värden -Borås
kommun; övriga värden är skattade av Sweco)

Väster om planområdet löper väg 27/41 som ingår i det nationella stamvägnätet. Det lokala
vägnätet, Hedvigsborgsgatan och von Lingens väg, ansluts till väg 27/41 i en cirkulationsplats.
Denna är enfältig utom från norr där det finns två körfält; ett för genomgående och högersvängande trafik samt ett för vänstersvängande trafik mot Hedvigsborgsgatan.
Väg 27/41 belastas med cirka 21 000 fordon/dygn söder om Hedvigsborgsgatan och cirka
24 000 fordon/dygn norr därom. Trafikflödet på Hedvigsborgsgatan har uppmätts till 3 200
fordon/dygn och von Lingens väg har trafikflödet uppskattats till cirka 3 000 fordon/dygn.
1
2

Medelvärde för årets alla vardagsdygn
Medelvärde för årets alla dygn
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Med ledning av Trafikverkets mätningar längre söderut på väg 27/41 bedöms att den tunga
trafiken förbi planområdet uppgår till storleksordningen 2 500 fordon under ett normalt vardagsdygn. Således utgör den tunga trafikens andel cirka 10% av det totala trafikflödet under ett
vardagsdygn.
3.1.4 Trafikolyckor
Figuren nedan redovisar de trafikolyckor som inträffat i korsningen väg 27/41-Hedvigsborgsvägen-von Lingens väg under femårsperioden 2008-2012. Totalt inträffade sju olyckor
varav en av dessa med allvarlig skada. Fem av olyckorna var upphinnande, dvs ett fordon har
bakifrån kört på ett framförvarande fordon. Olyckan med allvarlig skadeföljd var en kollision
mellan personbil och moped.

Figur 6 Trafikolyckor som inträffat den senaste 5-årsperioden (2008-2012) (Källa: STRADA)

Cirkulationsplatser har en jämförelsevis hög säkerhet genom att skadeutfallet till följd av de
olyckor som inträffar oftast är lindriga. Den studerade korsningen ovan kan i stort sägas följa
den allmänna bilden.
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3.2

Planerat trafiksystem
De åtgärder som är beslutade för trafiksystemet i nära anslutning till planområdet är omläggningen av väg 27 i ny sträckning mellan Kråkered – Viared, se figuren nedan.

Planområde

Figur 7 Ny sträckning av väg 27 mellan Kråkered och Viared (Källa: trafikverkets hemsida)

3.3

Framtida trafikmängder, 0-alternativ
En beräkning har utförts för ett framtida 0-alternativ som exkluderar utbyggnaden av Pallas. 0alternativet har tagits fram med förutsättningen att beslutade åtgärder i trafiksystemet genomförts samt att det sker en tillväxt i efterfrågan på resor till följd av befolkningstillväxt och ett
antagande om den ekonomiska utvecklingen. Prognosår har valts till 2030. För den lokala
trafiken, dvs resor som har både start och mål inom prognosområdet, antas att tillväxten följer
befolkningsutvecklingen. Denna har årligen varit ca 0,8% vilket betyder att den sammanlagda
tillväxten mellan 2010 och 2030 skulle bli 17%. För den genomgående trafiken har tillväxttal
hämtats från det nationella prognossystemet SAMPERS som visar att trafiken kommer att öka
med ca 35% mellan 2010 och 2030.
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Till prognosåret kommer det övergripande vägnätet förändras genom att väg 27 byggs ut i ny
sträckning mellan Kråkered och Viared. Det lokala nätet förändras enligt avsnitt 4.2 ovan. Enligt
tidigare gjorda trafikanalyser beräknas trafikflödet på väg 27/41 förbi utredningsområdet minska
med cirka 6 000 fordon/dygn.
Figuren nedan visar beräknade trafikmängder för år 2030 som är en effekt av både förändringar
i resefterfrågan och förändrade ruttval i vägnätet.
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Figur 8 Beräknade trafikmängder år 2030, exklusive planen (fordon/dygn)

Som framgår av figuren beräknas trafikmängden på väg 41 minska med 3 700 fordon/dygn
söder om korsningen med Hedvigsborgsgatan och med 3 100 fordon/dygn norr därom.
Avlastningseffekten genom utbyggnaden av väg 27, 6 000 fordon/dygn, blir mindre till följd av
att övrig trafik växer enligt prognoserna.

4

Planförslag
Planen möjliggör utbyggnad av sammanlagt 5 500 kvm (BTA) varav 5 240 kvm (BTA) för
handel. I ett senare skede kan det bli aktuellt med tillbyggnad av ytterligare 2 020 kvm (BTA). I
dagsläget planeras att 3 500 kvm (BTA) av byggnadsytan kommer att användas för försäljning
av dagligvaror och resterande för försäljning av sällanköpsvaror som är mindre trafikalstrande.
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Dessutom föreslås etablering av en anläggning för automatisk försäljning av fordonsbränsle
samt en snabbmatsrestaurang. Enligt exploatören bedöms kunderna till dessa i huvudsak också
vara kunder till den föreslagna handeln och därmed inte generera någon ytterligare trafik till
området.
Av den framtagna situationsplanen för området framgår att det kommer att byggas totalt 209
bilplatser, varav 17 platser för anställda. Kommunens parkeringsnorm anger att det ska finnas
47 bilplatser per 1 000 kvm (BTA) för stormarknad och 27 bilplatser per 1 000 kvm (BTA) för
sällanköpshandel. Detta innebär att behovet blir 212 bilplatser och det jämfört med skissen
saknas 3 platser.
Handelsplatsens biltrafik ansluts via en infart till Hedvigsborgsgatans västra del.
Det nordsydliga gång- och cykeltrafikstråket förläggs, som idag, öster om och intill väg 41. Jämfört med idag kommer hela stråket genom planområdet att vara separerat från biltrafik,

Figur 9 Illustrationskarta för planområdet

För att förbättra områdets tillgänglighet med kollektivtrafik bör man pröva möjligheten att
tillskapa hållplatslägen utmed väg 27/41 i anslutning till gång- och cykelbron som förbinder von
Lingens väg med Hedvigsborgsgatan.
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5

Biltrafikeffekter av planförslaget

5.1

Trafikalstring
Totalt beräknas att handelsplatsens trafikalstring blir cirka 3 500 fordon/dygn. Merparten av
denna trafik, cirka 3 300 fordon/dygn, bedöms vara riktad mot väg 41. Av dessa bedöms 2 500
fordon/dygn vara riktade mot norr och resterande 800 fordon/dygn mot söder.
Kombinationen att den övriga trafiken är störst på vardagseftermiddagarna och stor alstring från
handelsområdet på fredagseftermiddagen gör att denna timma ger de dimensionerande
trafikflödena.
Om det skulle bli aktuellt med en eventuell framtida tillbyggnad beräknas att trafikalstringen
skulle öka med ytterligare cirka 1 400 fordon/dygn vilket motsvarar en ökning 40%.

5.2

Förändringar av trafikbelastningar i gatunätet
Hedvigsborgsgatans västra del beräknas belastas med ytterligare ca 3 300 fordon/dygn och
total trafikmängd skulle därmed bli cirka 6 500 fordon/dygn.
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Figur 10 Beräknade trafikmängder år 2030 efter att planförslaget har genomförts (fordon/dygn)

5.3

Kapacitetsanalys
Kapacitetsanalys har utförts för korsningen väg 27/41 – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg
samt Hedvigsborgsgatan – infart till handelsområdet.
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Analyser har genomförts för trafikflödet år 2010/2013, 0-alternativ 2030 och år 2030 med
tillskottet från planområdet
5.3.1 Dimensionerande trafikflöden
Den mest trafikintensiva timman, maxtimman, återfinns för trafiken i stort på vardagar mellan kl
16 och 17. Vanligen har en handelsplats störst alstring per timma under lördagar men även
under fredagens maxtimma är alstringen stor. I detta fall bedöms trafiken till och från handelsområdet alstra ca 350 fordonsrörelser i maxtimman. Kombinationen att den övriga trafiken är
störst på vardagseftermiddagarna och stor alstring från handelsområdet på fredagseftermiddagen gör att denna timma ger de dimensionerande trafikflödena.
Trafikflödesunderlag på timnivå för analys av korsningskapaciteten har skattats med hjälp av
kommunens trafikberäkningsmodell samt manuellt för verksamheterna utmed von Lingens väg.
5.3.2 Metod och riktvärden
3

4

I analysen beräknas belastningsgrad och kölängd med hjälp Capcal .
I VGU (Vägars och gators utformning) anges att vid nybyggnad av en väg ska servicenivån
uttryckt som belastningsgrad (b) under dimensionerande timme (DH-Dim) i alla delar av
väganläggningen uppfylla vissa värden på servicenivå. För cirkulationsplatser och
väjningsreglerade korsningar gäller de värden som framgår av tabellen nedan.
Korsningstyp

Önskvärd servicenivå

Godtagbar servicenivå

Cirkulationsplats

b ≤ 0,8

b < 1,0

Väjningsreglerad korsning

b ≤ 0,6

B < 1,0

3
4

Graden av kapacitetsutnyttjande, dvs kvoten mellan efterfrågad kapacitet och kapacitet
Trafikverkets verktyg för att analysera kapaciteter och belastningar i korsningar
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5.3.3 Väg 27/41 – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg
Trafikflödena som använts i analyserna framgår nedan.
Befintlig trafikfördelning (År 2010)
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Känslighetsanalys : 2030 års trafik inklusive
handelsområdet med + 20% högre alstring
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Figur 11 Timtrafikflöden i korsningen v41 – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg

Resultaten från kapacitetsanalyserna sammanfattas i figurerna nedan. Som framgår av
figurerna är kapaciteten tillräcklig i samtliga körfält, både för dagens trafik, 2030 års trafik både
utan och med tillskottet från planförslaget.
2010 års trafik
1.3 0.0
0.90 0.18

väg 27/41

Hedvigsborgsgatan

0.29 0.6
,

5.9

0.75

von Lingens väg

0.78
3.2
Väg 27/41

0,00
0

Belastningsgrad
Kölängd (fordon)

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

17 (20)
PM – Trafik-Hedvigsborg
2013-12-04

2030 års trafik – 0-alternativ
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Känslighetsanalys : 2030 års trafik inklusive
handelsområdet med + 20% högre alstring
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Figur 12 Resultat från kapacitetsanalys för korsningen väg 27/41 – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg

Genom att väg 27 kommer att byggas om i ny sträckning avlastas korsningen av trafik i
nordsydlig riktning. Belastningen i den norra tillfarten minskar från dagens 0,9 till 0,74 vilket
alltså innebär att framkomligheten får en önskvärd servicenivå.
Trafiktillskottet från handelsområdet påverkar framkomligheten framförallt i den södra tillfarten
negativt eftersom det antas bli fler vänstersvängande trafikanter från norr. Belastningsgraden
beräknas bli 0,83 vilket är något över gränsen för den önskvärda servicenivån. Denna nivå kan
ändå betraktas som tillfredställande med hänsyn till det marginella överskridandet.
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Känslighetsanalyserna visar att med ytterligare 20% respektive 40% alstring från handelsområdet så ökar belastningsgraden för körfältet från söder till 0,87 respektive 0,92. Dessa
belastningsgrader medför att servicenivån får godtagbar standard jämfört med VGUs riktvärden.
För att klara den önskvärda servicenivån krävs att den södra tillfarten får två genomgående
körfält mot norr. En sådan utformning kräver dessutom en breddning av utfarten i cirkulationsplatsen mot norr.
5.3.4 Hedvigsborgsgatan – anslutning till handelsområdet
För denna korsning analyseras endast trafiksituationen då handelsområdet är utbyggt.
Trafikflödena som använts i analysen framgår nedan.
2030 års trafik inklusive handelsområdet
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Figur 13 Timtrafikflöden i korsningen Hedvigsborgsgatan – anslutning till handelsområdet

Resultaten från kapacitetsanalyserna för korsningen Hedvigsborgsgatan – anslutning till handelsområdet sammanfattas i figuren nedan. Som framgår av figurerna är kapaciteten tillräcklig i
samtliga körfält och samtliga belastningsgrader understiger 0,6 vilket innebär önskvärd servicenivå i förhållande till VGUs riktvärden.
Eftersom vänstersvängande fordon mot handelsplatsen måste väja för genomgående trafik i
motsatt riktning kommer en del av dessa att bli stillastående och därmed riskera upphinnandeolyckor . Det korta avståndet till cirkulationsplatsen ökar risken eftersom fordon mot öster precis
kört ut från cirkulationen och är under acceleration. För att öka trafiksäkerheten bör därför tillskapas ett körfält för den vänstersvängande trafiken. Figuren visar också belastningen i körfälten givet att ett vänstersvängfält finns.
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Kapacitetsanalys för år 2030 med handelsplatsen utbyggd

Kapacitetsanalys för år 2030 med handelsplatsen utbyggd, inkl vänstersvängfält
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Figur 14 Resultat från kapacitetsanalys för korsningen Hedvigsborgsgatan – anslutning till handelsområdet
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