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Förord 
Genomfartstrafik i tätort – fallstudie Halmstad är ett avslutande examensarbete på 

högskoleingenjörsutbildningen Väg- och trafikteknik och har genomförts under vårterminen 

2017. Arbetet har utförts på ett kontorsrum hos SWECO, där jag har haft tillgång till 

företagets datorer och även information.  

Jag vill tacka min handledare András Varhelyi på LTH för alla värdefulla kommentarer och 

för sitt engagemang. Under arbetets gång har jag fått möjlighet att få handledning av Daniel 

Jodin på SWECO, som jag vill ge ett stort tack till.  

Till sist vill jag tacka nära och kära 

Azad Han 2017 
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Sammanfattning 
Trafiken ökar allt mer i städerna och de flesta huvudvägnäten är inte konstruerad för dagens 

trafikmängd. Detta skapar bland annat miljöproblem som buller och luftföroreningar. 

Trafikanter väljer andra vägar som inte är avsett för genomgående trafik, vilket leder till 

trängsel och tät trafik. Den höga trafikmängden förstör bostadsmiljöer och gör det osäkert och 

obehagligt att vara ute, särskilt för barn och äldre (Elvik och Vaa, 2004).  

Många tätorter är utsatta av detta problem och det finns många åtgärder som man kan inta, 

däremot är inte alla åtgärder för vissa tätorter aktuella. I detta arbete har Halmstad tätort 

vidtagits som fallstudie. Problemet i Halmstad är att det är en stor andel biltrafik i staden. 

Bilen prioriteras framför andra färdmedelsalternativ vilket har lett till att bilen har blivit ett 

mer attraktivt och flexibelt val än andra färdmedel. Detta leder till stor miljöpåverkan både 

med buller och luftföroreningar. För att få ett långsiktigt hållbart samhälle måste transporter 

och resor förflyttas till andra färdmedel som är mer miljövänliga transportslag utan att 

tillgängligheten försämras (Andersson, Holm, Johansson, Hansson 2012). 

Kollektivtrafiken är idag inte tillräcklig snabb och enkel för att det skulle kunna vara ett 

attraktivt alternativ. Resorna med stadstrafik har knappt ökat de senaste femton åren och 

resandet med kollektivtrafik är mindre än i andra jämnstora städer enligt 

handlingsprogrammet. Bussarna delar utrymme med andra fordon i vägnätet vilket gör att 

framkomligheten är det samma för all typ av fordon.  
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Abstract 
Traffic is increasing in the cities and most of the main roads are not designed for today's 

traffic, this creates environmental problems like noise and air pollution. Road users choose 

other roads that are not intended for through traffic, leading to congestion and dense traffic. 

The high traffic volume destroys housing environments and makes it unsafe and unpleasant to 

be out, especially for children and elders (Elvik and Vaa, 2004). 

Many urban areas are exposed to this problem and there are many measures that can be taken, 

however, not all measures can be relevant to certain urban areas. In this essay, Halmstad has 

been chosen as a case study. The problem is in Halmstad that there is a high proportion of 

traffic in the city. The car is prioritized in front of other means of travel, which has led to a 

more attractive and flexible choice of the car than other means of transport. This leads to 

major environmental impacts on both noise and air pollution. To achieve a long-term 

sustainable society, transport and travel must be moved to other alternatives that are more 

environmentally friendly transport modes without deteriorating accessibility (Andersson, 

Holm, Johansson, Hansson 2012). 

Public transport is not sufficiently fast and easy today, as it could be an attractive alternative. 

Travel by city traffic has barely increased in the past fifteen years, and public transport is less 

than in other equal cities according to the action program. The buses share space with other 

vehicles in the road network, which means that accessibility is the same for all types of 

vehicles. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I de centrala delarna av städerna delar ofta alla trafikanter, både skyddade och oskyddade 

samma utrymme. De höga trafikvolymerna vid stadskärnor orsakar miljöföroreningar, buller, 

trängsel och dessutom utsätts fotgängare för större olycksrisker. Antalet olyckor i tätorter och 

städer är ofta högre än ute på landsbygden (Elvik och Vaa 2004). 

Många tätorter har problem med genomfartstrafik som bidrar till problemen i stadskärnor och 

en av dessa städer är Halmstad. Det finns en rad lösningar på problemen men alla lösningar är 

inte aktuella för vissa tätorter.  

Halmstad är en tätort på västkusten med Göteborg i norr och Öresundsregionen i söder. 

Halmstads kommun har cirka 99 000 invånare och befolkningen förväntas vara cirka 125 000 

år 2035 enligt Halmstad kommuns befolkningsprognos 2014–2035. Problemet i Halmstad är 

att det är en stor andel biltrafik i staden. Bilen har länge prioriterats framför andra 

färdmedelsalternativ vilket har lett till att bilen har blivit ett mer attraktivt och flexibelt val än 

andra färdmedel. Detta leder till stor miljöpåverkan både med buller och luftföroreningar. 

Bilberoendet är väldigt stort hos befolkningen i Halmstad då det är ett bekvämt färdmedelsval 

och även att tillgängligheten är stor (Andersson et al. 2012). Bilen används vid gång eller 

cykelavstånd vilket visar att andra färdmedel inte är tillräckligt attraktivt.  

I detta arbete beskrivs problemen i stadskärnor, olika åtgärder och lösningsförslag ges för just 

problematiken i Halmstad.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är ta reda på problematiken med genomfartstrafik genom städer och 

vilka åtgärder det finns för att lindra problemen. Halmstad är en av många tätorter som har 

problem med genomfartstrafik och i detta arbete beskrivs några lösningsförslag som lämpar 

sig för genomfartsproblematiken i Halmstad. 

Huvudfrågorna för arbetet är: 

– Vad är problematiken med genomfartstrafik i tätorter? 

– Vilka åtgärder kan man göra? 

– Vilka möjliga lösningar finns det för Halmstad? 

1.3. Avgränsningar 
Arbetets fokus ligger i problematiken med genomfartstrafik och vilka åtgärder man kan göra 

för att lindra problemen. För fallstudien Halmstad, kommer lösningsförslag ges men arbetet 

avgränsas, i mån av tid, genom att lösningsförslagen ges utan en detaljerad beskrivning och 

utan hänsyn till kostnader.  
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1.4. Metod 

1.4.1 Val av fallstudie 
Problematiken är genomfartstrafik i tätorter och ett utav många drabbade tätorter är Halmstad. 

I detta arbete har endast en fallstudie valts på grund av begränsad tid. Halmstad tätort har valts 

som fallstudie då den höga genomfartstrafiken i Halmstad bidrar till bland annat miljöproblem 

som buller och luftföroreningar. Det finns behov av kunskap om hur problematiken kan 

åtgärdas kring problemområdet. Undersökningen ska bidra till kunskapstillväxt inom just 

problematiken med genomfartstrafik. Fallstudien arbetas utifrån problemformuleringen som 

beskrivs i syftet och frågeställningarna. Problematiken med genomfartstrafik bedrivs av en 

tillämpad forskning som i första hand ger kunskap om problemet och därefter beskrivs 

lösningsförslag för hur problemen kan åtgärdas. Metodboken ”Forskningsmetodikens 

grunder” (Patel och Davidson 2011) har använts som vägledning för val av fallstudie.  

1.4.2 Sökning och bearbetning av information 
Arbetet inleds med sökning och bearbetning av information från tidigare studier. Sökningen 

grundas framförallt på litteratursökning på Transguide biblioteksdatabas 

(transportportal.se/search/index.asp) där sökord har varit: arterial thoroughfare, through 

traffic, traffic flow, emission, Bus rapid transit (BRT), genomfart, huvudväg, trafikmängd, tät 

trafik, genomfartstrafik, förbifart, trängsel, buller, trafiksäkerhet men även sökningar via 

internetsidor. 

1.4.3 Fallstudie Halmstad 
Material och information, för fallstudien Halmstad, kommer att användas från SWECO (ett 

konsultföretag inom teknik och arkitektur) och Halmstad kommun. Även litteraturer kommer 

att användas, framförallt ”The handbook of road safety measures” (Elvik, R. och T. Vaa. 

2004). 

1.4.4 Effektanalys  
En effektanalys för åtgärderna i Halmstad ska utföras. Analysen omfattar bland annat 

tillgänglighet för gångtrafik och cykeltrafik, utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar, 

buller, markanvändning och trafiksäkerhet. Effektanalysen utförs med hjälp av en mall som är 

hämtad från projektet ”Miljö- och trafiksäkerhetsprioriterad genomfart för väg 62 i 

Ekshärad”. 

1.4.5 Framställning av åtgärdsförslag  
Utifrån all undersökning ovan skall frågorna besvaras, men fokus ligger framförallt på de två 

första frågorna. 

  

http://www.transportportal.se/search/index.asp
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2. Beskrivning av problemet med genomfartstrafik 
Huvudvägar i städer är utformade för att transportera trafik till och från centrum och genom 

staden. I många stora städer och tätorter är huvudvägnätet inte konstruerad för dagens 

trafikmängd. Detta leder till att trafikanter väljer andra mindre vägar som inte är avsett för 

genomgående trafik vilket därmed leder till trängsel och tät trafik. Den höga trafikmängden 

förstör bostadsmiljöer och gör det osäkert och obehagligt att vara ute, särskilt för barn och 

äldre (Elvik och Vaa, 2004).  

I de centrala delarna av städerna delar ofta alla trafikanter, både skyddade och oskyddade 

samma utrymme. De höga trafikvolymerna vid stadskärnor orsakar miljöföroreningar, buller, 

trängsel och dessutom utsätter fotgängare för större olycksrisker. Antalet olyckor är 2–10 

gånger högre i tätorter jämfört med landsbygden (Elvik och Muskaug, 1994). Olyckorna är 

högre i synnerhet på huvudleder och tillfartsvägar (Elvik och Vaa, 2004).  

Flera studier har gjorts på förhållandet mellan belastningsgrad och olycksfrekvensen. 

Exempelvis har en studie i Toronto, Ontario (Persaud och Dzbik 1993) gjorts där det visar att 

olycksfrekvensen är dubbelt så hög under rusningstid än under resten av dagen.  

En amerikansk studie (Zhou och Sisiopiku 1997) visar förhållandet mellan 

kapacitetsutnyttjande och olycksfrekvensen i tätort. Belastningsgraden är förhållandet mellan 

timtransporten och vägens kapacitet (volym/kapaciet).  

Olycksfrekvensen delas in i två delar där ena delen är skador och den andra skador på 

egendom. För båda typerna minskar olyckorna när belastningsgraden ökar från 0,10 till cirka 

0,50, se figur 1. Detta kan bero på flera anledningar och kan exempelvis vara att när det finns 

lite trafik kan det leda till ökade hastigheter. När belastningsgraden ökar från 0,50 till 0,9 ökar 

olycksfrekvensen återigen, speciellt för egendomsskador.  Vilket visar att olycksfrekvensen är 

hög i tät trafik.  

 

Figur 1. Förhållandet mellan belastningsgrad och olycksfrekvens (Zhou and Sisiopiku 1997). 
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Studier, som har gjorts av Amundsen och Elvik (2003), på antalet körfält har visat sig ha 

betydelse för olycksfrekvensen. Studierna visar att fyrvägs huvudvägar har en lägre 

olycksfrekvens än tvåvägs huvudvägar. Studierna är baserade på olycksfrekvensen hos olika 

typer av vägar. Norska studier visar att öka antalet körfält från 2 till 4 eller 4 till 6 leder till 

minskad olycksfrekvens med 51 % (Elvik och Vaa, 2004).  

Ebbesen och Haney (1973) visar i sin studie att många förare finner kön irriterande och menar 

att föraren accepterar mindre luckor när trafikvolymerna är höga, vilket ökar 

olycksfrekvensen.  

Hastigheten varierar mellan 10–20 km/h på huvudvägar som har kapacitetsproblem. På en 

huvudväg är normalt körhastigheten cirka 50–80 km/h, beroende på bland annat bredd och 

antal korsningar. Beroende på hur stor kapacitetsproblemet är varierar tidsfördröjningen från 

en halv timme till mellan 3 och 4 timmar per dag på vardagar (Nielsen och Larsen 1988).  

Trafiken längs huvudvägar påverkar miljön genom störningar som orsakas av trafikbuller och 

luftföroreningar. I tabell 1 visas utsläpp av växthusgaser från transporter i Sverige för år 2015. 

Genom att öka säkerheten på vägarna och förbättra trafikflödet leder det oftast till att 

fordonets körmönster som hastighet, acceleration eller retardation förändras. Experimentella 

studier som gjort i framförallt i Norge har visat hur förändring i vägdesignen påverkar 

ljudnivån. Effekten på ljud orsakas av hastighetsförändring samt körmönstret 

(acceleration/retardation) (Elvik och Vaa, 2004).  

Tabell 1, Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Naturvårdsverket). 

 Utsläpp av växthusgaser 2015  

Järnväg Flyg Sjöfart Vägtrafik 

CO2 (ton)  46 000 511 000 368 000 16 955 000 

 

Bullret har ökat stadigt de senaste åren och har blivit ett viktigt intresse för samhället. 

Vägtrafiken är den största källan till buller som människor utsätts för. Bullret från bilar och 

lastbilar minskade med 85-90 procent mellan 1970-1996. De senaste 20 åren har bullret inte 

minskat avsevärt på grund av ökat trafikflöde. Buller från fordon kan genereras av olika 

mekanismer och olika källor beroende på fordonstyp och driftsförhållanden. Generellt kan 

följande källor identifieras; buller från motor, däck och vibration.  

År 2014 påverkades cirka 125 miljoner människor, i världen, av bullernivåer som var över 55 

dB. Denna siffra har ökat under den senaste tiden och förväntas att öka på grund av en stadigt 

växande urbanisering. Förutom irritation och sömnstörningar har bullret visat sig vara förenat 

med hälsoproblem. Bullerförorening i allmänhet kan också ha andra psykologiska effekter 

och kan påverka läsförmåga och långsiktiga minnen från barn. Studier har visat att bullret kan 

påverka blodcirkulationen och kan även leda till hjärtinfarkt. Enligt EEA (European 

Environment Agency) är över 900 000 fall av högt blodtryck orsakat av buller varje år, i 

världen (Pignier 2015). 
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3. Åtgärder för att lindra problemen 
Trafiken i en tätort går oftast genom samhället. I Vägverkets rapport ”Förbifarter och 

genomfarter” beskrivs fyra principer att leda genomfartstrafiken genom eller förbi en tätort;  

– Förbifart 

– Trafikprioriterad genomfart 

– Miljöprioriterad genomfart 

– Förbifart och miljöprioritering 

För att förbättra miljön genom att bygga nya vägar är ett nödvändigt villkor att fördelarna med 

den gamla vägen är tillräckligt stor för att ersätta nackdelarna med en ny väg. I Norge har nya 

vägar byggts i tunnlar för att förbättra miljön genom att boende blir mindre utsatta för buller 

och luftföroreningar. De nya vägarna minskar även genomfartstrafiken men samtidigt kan den 

totala trafiken, i staden, öka då nya vägar tenderar att öka biltrafiken och kan därmed i 

längden leda till ökad trafikstockning (Elvik och Vaa, 2004).  

Att bygga nya genomfartsvägar och öka kapaciteten på befintliga huvudvägar gör det möjligt 

att minska genomgående trafik i bostadsområden. Att inta åtgärder minskar driftkostnader, 

ökar rörligheten, minskar tid i trafik och förbättrar även miljön genom minskning av buller 

och föroreningar (Elvik och Vaa, 2004).   

 

3.1. Förbifart  
Förbifarter är utformade på ett sätt som håller långa transporter utanför tätorter och städer för 

att undvika konflikter mellan lokal trafik och fjärrtrafik. Förbifarter är normalt sett byggda 

utan tillfartsvägar och utformade för hastigheter av minst 80 km/h. Anslutning till befintliga 

vägar görs med förbindelser av hög standard. Där förbifarter gränsar till befintliga områden 

försöker man oftast sammankoppla med cirkulationsplatser (Elvik och Vaa, 2004).  

Syftet med förbifart är att öka framkomligheten för trafik som passerar tätorten. Förbifarten 

förbättrar miljön och även trafiksäkerheten inom tätorten då förbifarten avlastar trafik från de 

centrala delarna. Sträckan går oftast i områden som är outvecklade och kan bestå av en kort 

vägsträcka. Det nya området som förbifarten sträcker sig igenom leder till att verksamheter 

som exempelvis detaljhandel och service för motorfordon uppstår i områden (Trafikverket 

2015). 

När förbifarten är färdig börjar verksamheter uppstå kring förbifarten. Bebyggelser som 

exempelvis lagerverksamhet och serviceföretag skapar handel i området. Efter en tidsperiod 

utgörs dessa områden så småningom av lokal trafik och ”förbifarten” blir en ”genomfart” 

beskriver Hagson et.al. i rapporten ”Förändringar av stadens markanvändning till följd av 

förbifarter”. 
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3.1.1. Effekter av Förbifart 

3.1.1.1. Trafiksäkerhet  

Enligt en undersökning gjord av VTI visar att trafikskadorna minskar med ca 12 % i de flesta 

fall. Studien visar att antalet olyckor minskar på den gamla genomfarten men däremot uppstår 

nya olyckor på förbifarten som anses vara allvarligare då hastigheten är högre. Olyckorna på 

förbifarten sker oftast mellan anslutningen av den nya förbifarten och befintlig vägnät. 

Förbättringarna ligger framförallt på de mindre orterna. Orter med mer än 10 000 invånare har 

trafiksäkerheten försämrats. Minskad trafik på den gamla genomfarten kan ge ökad hastighet 

och därmed fler olyckor med oskyddade trafikanter (Vägverket, 1999). 

Studier av 20 förbifarter i Norge, gjorda av Elvik et.al. (2004), visar att trafikskadorna 

minskar 19 %. För att höja trafiksäkerheten är det viktigt anslutningarna mellan förbifarten 

och befintlig vägnät utformas på ett trafiksäkert sätt. Även hastigheten på den gamla bör inte 

tillåtas öka (Elvik och Vaa, 2004). 

3.1.1.2. Miljö 

Med en ny förbifart leds trafiken utanför staden vilket minskar luftföroreningar, buller och 

vibrationer i centrala delarna av staden. Enligt undersökningar från VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) minskar bullret med 2–5 dB på den gamla genomfarten. 

Luftföroreningar förbättras då en förbifart bidrar till högre hastigheter och färre stopp som 

minskar drivmedelsförbrukningen. Intrångseffekterna av förbifarten undervärderas ofta. 

Landskapsbilden påverkas ofta då den nya förbifarten gör intrång i natur- och kulturmiljöer. 

Förbifarten påverkar även rekreation och friluftsliv (Vägverket, 1999). 

 

3.2. Trafikprioriterad genomfart 
En trafikprioriterad genomfart innebär att bygga om den befintliga vägen genom att 

exempelvis separera GC-trafiken och på så sätt framkomligheten för GC-trafiken. Det kan 

även vara att förbättra trafiksäkerheten genom en förbättring av vägens utformning eller 

minska antalet korsningar. Det kan vara bullerdämpande åtgärder som exempelvis 

bullerskärmar. Däremot är det en väldigt svår uppgift att inta åtgärder då det är svårt att öka 

det totala utrymmet i centrala delarna i tätorter (Vägverket, 1999). 

3.2.1. Effekter av Trafikprioriterad genomfart  

3.2.1.1. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten förbättras när åtgärder intas på den befintliga vägen. Enligt Vägverkets 

”Effektkatalog” minskar trafikolyckorna med 30 % vid borttagning av korsningar och 10 % 

vid parkeringsförbud. Genom att separera GC-trafiken minskas cykelolyckorna med 20–50 %. 

3.2.1.2. Miljö 

Påverkan miljön varierar beroende på vilka åtgärder som vidtas. Genom att förbättra vägens 

utformning och minska antalet korsningar bidrar detta till minskat antal stopp och trafiken 

flyter på jämns vilket minskar luftföroreningarna (Vägverket, 1999). 
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3.3. Miljöprioriterad genomfart 
En miljöprioriterad genomfart innebär att åtgärder vidtas för att sänka hastigheten för 

motorfordon. Det kan vara åtgärder som farthinder genom exempelvis avsmalning av vägen, 

sidoförskjutning eller gupp. Detta kan leda till att framkomligheten försämras och om det blir 

allt för dåligt kan det leda till trafiken förflyttas till andra vägar. Ett krav är att trafiken inte får 

vara för stor för att en miljöprioriterad genomfart skall fungera. Miljöprioriterad genomfart 

görs ofta på genomfarter där trafikmängden är kring 5000 f/d (Vägverket, 1999). 

3.3.1. Effekter av Miljöprioriterad genomfart  

3.3.1.1. Trafiksäkerhet 

En miljöprioriterad genomfart innebär en hastighetssänkning vilket i sin tur förbättrar 

trafiksäkerheten. Låga hastigheter ger längre reaktionstider vid konflikter och därmed blir det 

mindre allvarliga konsekvenser när olyckor inträffar (Vägverket, 1999). 

3.3.1.2. Miljö 

Genom att minska hastigheten leder det till minskade vibrationer och även luftföroreningar 

kan minskas om trafiken flyter på jämt. Stadsbilden kan förbättras med miljöprioriterade 

genomfarter. Det är dock viktigt att visa hänsyn till befintliga förhållanden när åtgärder vidtas 

för förbättring av säkerhet och miljö. Normalt sett undviks intrång i stadens natur och 

kulturmiljö. Påverkan på rekreation och friluftsliv är ofta måttlig (Vägverket, 1999). 

 

3.4. Förbifart och miljöprioritering  
Alla problem i trafiken löses inte genom att enbart bygga en förbifart. För att locka så många 

bilister som möjligt till att välja förbifarten och förbättra trafiksäkerheten på den befintliga 

vägen är det lämpligt att kombinera förbifart med miljöprioriterad genomfart. När den 

befintliga eller gamla vägen inte längre är en genomfart kan man vidta mer genomgripande 

åtgärder. Det kan exempelvis vara åtgärder att tvinga ut en del av den lokala trafiken till 

förbifarten (Vägverket, 1999). 

Kombinationer av åtgärder kan ske på olika sätt. En annan kombination mellan trafik- och 

miljöprioritering kan göras genom att ta bort utfarter och korsningar samt separera GC-

trafiken. Detta sker samtidigt som man begränsar fordonstrafikens hastighet med upphöjda 

korsningar eller cirkulationsplatser och förbättrar miljöförhållanden med bullerskärmar och 

planteringar. I städer som Västerås och Borås dras förbifarter rakt genom respektive stad där 

de fungerar som en kompromiss mellan förbifart och trafikprioriterad genomfart (Vägverket, 

1999). 

3.4.1. Effekter av Förbifart och miljöprioritering 

3.4.1.1. Trafiksäkerhet 

Kombination av förbifart och miljöprioritering ger bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Detta eftersom hastigheten sänks på den gamla vägen samtidigt som genomfartstrafiken leds 

bort till den nya förbifarten. Det går att vidta mer effektiva åtgärder för att sänka hastigheten 

på genomfarten när genomfartstrafiken och en stor del av den tunga trafiken går på 

förbifarten. Det finns dock inga studier som visar effekterna av detta, men antagligen 
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förbättras trafiksäkerheten minst lika mycket som med enbart miljöprioriterad genomfart 

(Vägverket, 1999). 

3.4.1.2. Miljö 

Bullernivån kan minska med 3–6 dB när förbifartstrafiken leds bort och hastigheten på 

genomfarten sänks. Likaså kan vibrationer minska något genom att lastbilstrafiken leds till 

den nya förbifarten. Minskad trafik ger minskade luftföroreningar. Sänkt hastighet på 

genomfarten minskar utsläppen ytterligare (Vägverket, 1999). 

Den befintliga vägen avlastas tack vare förbifarten och ger möjlighet att återställa stadsbilden. 

Utrymmet kan utnyttjas till oskyddade trafikanter, planteringar eller parkering (Vägverket, 

1999). 

 

3.5. Effekter av de olika typlösningarna  
Miljöprioriterad genomfart förväntas förbättra säkerheten och till viss mån miljö för hushållen 

medan förbifart tillsammans med trafikprioriterad genomfart förväntas förbättra 

framkomligheten för genomfartstrafiken. Kombinerar man däremot förbifart med 

miljöprioritering kan alla kvaliteter förbättras. Dock är det viktigt att notera att de verkliga 

effekterna inte alltid blir som förväntats av åtgärden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de 

lokala förutsättningarna vid val av åtgärder och uppföljning av effekter som uppkommer 

(Vägverket, 1999). 

 

3.6. Exempel förbifart Stockholm 
Trafiksystemet i Stockholm är hårt ansträngt under rusningstiderna vilket skapar långa köer 

och även låga hastigheter som i sin tur påverkar spårtrafiken. Tillgängligheten i staden är 

begränsad över Saltsjö-Mälarsnittet vilket försvårar möjligheterna att ha gemensam 

arbetsmarknad i hela regionen. Förbindelserna har förbättrats en aning genom bland annat 

Mälarbanan, men tillgängligheten är fortfarande begränsad och det saknas förbindelser inom 

Stockholmsområdet. Befolkningen ökar väldigt fort i storstaden och problemet blir större om 

inga åtgärder görs. Trafiken skapar dessutom stora miljöpåverkan med både buller och 

luftföroreningar som överskrider både normer och riktvärden. Luftföroreningar och 

energiåtgång per invånare är lägre än andra regioner i landet och beror på den höga 

kollektivtrafikandelen och även de korta avstånden (Tommy Olsson, SWECO).  

Problemen ligger mest i genomfartslederna där trängseln både ökar luftföroreningar och 

energiåtgång. Långa köer bildas och därmed även låga hastigheter som innebär fyra gånger så 

mer bränsleförbrukning jämfört med en störningsfri trafik enligt VTI (Väg- och 

transportforskningsinstitutet)  

Dödsolyckor och svårt skadade olyckor i Stockholm sker oftast med fotgängare. 

Mötesolyckor är däremot färre. De allvarliga olyckorna sker för det mesta under rusningstid 

enligt Länsstyrelsens utredning ”Transportsystemet i Stockholms län”. Utredningen visar 

även att köbildningarna som skapas framförallt på infartslederna till centrala delarna förlänger 

restiden med 2–3 gånger så mer.  
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Förbifart Stockholm är en ny förbindelse väster om Stockholm och är ca 21 km lång (se figur 

3) och går för det mesta i tunnel. Förbifarten är tänkt för att avlägsna transporter förbi 

Stockholm och även transporter i regionen. Sträckan förbättrar de nord-sydliga förbindelserna 

och gör det möjligt att färdas mellan norra och södra regionen utan att belasta centrala delarna 

av Stockholm och på så sätt även avlasta genomfartstrafiken. Beräknad trafik är cirka 70 000 

fordon per vardagsmedeldygn och sträckan är ett fyrkörfält, varierande till sexkörfält, med 

70km/h. Förbifarten kommer att avlasta trafikmängden på bland annat genomfartstrafiken på 

E4 vilket leder till förbättrad framkomlighet (Tommy Olsson, SWECO).  

 

Figur 2, Förbifart Stockholm. Trafikverkets Webbkarta. 

 

Förbifarten skapar ett bättre trafiksystem och har bra förutsättningar att klara av ökad 

trafikmängd som uppstår i regionen. Förbifarten har en hög värdering av transportkvalitet, 

tillgänglighet och regional utveckling. Men däremot har sträckan en låg värdering gällande 

miljöpåverkan då det sker ökat trafikarbete och störningar i tysta och rekreationsattraktiva 

områden (Tommy Olsson, SWECO). 

Förbifarten korsar en rad olika befintliga väg där de flesta korsningspunkter är 

cirkulationsplatser. Se figur 4 för utformning av cirkulationsplats i Akalla.  
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Figur 3, Cirkulationsplats, Akalla. Trafikverkets Webbkarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Trängselskatt 
Att köra ett motorfordon kostar inte bara föraren utan även samhället. Kostnaden för 

samhället varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av väg fordonet färdas på. Områden 

som inte har utvecklats har väldigt små effekter från motorfordon i form av buller, 

luftföroreningar, oönskad markanvändning, barriärer för kollektivtrafiken och antal olyckor. 

Effekterna är väldigt stora från motorfordon som färdas på huvudvägar i städer enligt Elvik 

och Vaa (2004). 

Studier i Norge har gjorts av Eriksen och Hovi (1995) som visar att kostnaderna per kilometer 

är högre i städerna än områden utanför staden. I studien har man tagit hänsyn till kostnader för 

vägslitage, olyckor, utsläpp av CO2, buller, lokala avgasutsläpp och lokala utsläpp av damm 

och partiklar. Studien visar även att de externa kostnaderna är högre än fordonsskatten, för all 

typ av fordon, framför allt under rusningstid.  

Trängselskatt pekar på att trafikanterna beskattas på användning utav allmänna vägar, baserad 

på hur mycket användande utav vägen och hur mycket fordonet påverkar samhället. Genom 

att införa trängselskatt gör det möjligt att beskatta trafikanterna en full kostnad på hur mycket 

fordonet påverkar samhället, alltså inklusive de externa kostnaderna (Eriksen och Hovi 1995) 

Trängselskatt är ingen trafiksäkerhetsåtgärd utan är en åtgärd för kontroll i trafiken, med 

anledning till att minska trafiken under rusningstid eller sprida trafiken i vägnätet. Den 

främsta anledningen till att införa trängselskatt är att trafikmängden är stor under rusningstid 

och det inte finns någon möjlighet att bygga ut vägen för att klara av den kapacitet som 

uppstår. För att minska trafikmängden så införs ofta trängselskatt under en viss tid på dygnen 

som exempelvis måndag-fredag 06:00-17:00. 

En annan anledning att införa trängselskatt är att trafikanterna får betala för finansieringen av 

vägbygget, vilket finns på många broar i världen (Elvik och Vaa 2004). 
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Studier i Norge har gjorts på effekterna av trängselskatt första året det infördes. Studien har 

bland annat gjorts i städerna Bergen, Oslo och Trondheim. I dessa städer måste all trafik 

betala en avgift för att köra in till staden. I Bergen infördes trängselskatt den 2 januari 1986 

och avgifter betalas måndag-fredag mellan 06:00-22:00. Trafikmängden minskade totalt med 

6–7% under första året, de tider då avgift betalades enligt Larsen (1988).  

I Trondheim infördes trängselskatt den 14 oktober 1991 och avgifter betalas måndag-fredag 

mellan 06:00-17:00 där avgifterna är högre mellan 06:00-10:00 än 10:00-17:00. Även i 

Trondheim minskade trafikmängderna första året med 8 % enligt Meland (1994). I Oslo 

infördes trängselskatt den 1 februari 1990 och avgifter betalas varje dag alla timmar, 

trafikmängden minskade 3–10% under första året enligt Ramjerdi (1995). I alla dessa städer 

har trafikmängden minskad med 3–10% och Larsen och Rekdal (1996) förklarar att minskad 

trafikmängd leder till högre hastigheter då köbildningar minskas och mer utrymme finns för 

trafikanterna. Och vise versa; ökad trafikmängd leder till minskade hastigheter. Effekten utav 

detta, på antalet olyckor, är svåra att förutse enligt Larsen och Rekdal (1996). 

Larsen och Rekdal (1996) menar att i Oslo leder ökad avgift under rusningstid till minskad 

bränsleförbrukning med 23–28%.  Detta leder till att en del av trafikmängden försvinner 

framförallt under rusningstid. En del av trafikanterna väljer att resa någon annan tid på dygnet 

då trängselskatt inte behöver betalas, vilket innebär en förlust ekonomiskt för intäkterna av 

trängselskatt. Förlusten av den trafikmängd som uppstår vid införande av trängselskatt anses 

ha större fördelar än förlusten ekonomiskt (Ramjerdi 1995). Om trängselskatt införs i syfte att 

trafikanterna finansierar det nya byggarbetet kan detta leda till att trafikanter väljer andra 

vägar att färdas på, vilket gör att fördelarna av miljöpåverkan på det nya bygget reduceras då 

andra trafikanter väljer den gamla vägarna (Elvik, R. och T. Vaa. 2004). 

Kostnaderna av trängselskatt är av två typer; direkta kostnader och indirekta kostnader. 

Direkta kostnader består av byggnation och drift av avgiftssystemet, bemanning av 

betalningscentral och skuld samling för de som inte betalar. Indirekta kostnader är förseningar 

på betalningscentralen för de som ska betala och förlusten av de trafikanter som väljer att 

färdas på andra vägar på grund av trängselskatt. Ett system som är fullt utvecklad med 

elektroniska mikrochips och automatisk identifiering av fordonen kan vissa kostnader 

undvikas (Elvik, R. och T. Vaa. 2004). 

3.8. Prioritering av kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är ett mer effektivt färdmedel än bilen. Bilarna tar mer markutrymme då 

kollektivtrafiken kan transportera många fler resenärer än vad en bil klarar av. Genomsnitt 

färdas 1,2–1,5 personer i varje bil i Stockholm.  

I ett tunnelbanetåg rymmer 1000 resenärer vilket motsvarar en mils bilkö. Detta innebär att 

kollektivtrafiken minskar ytbehovet och därmed ökar kapaciteten i trafiksystemet och gör 

resorna mer energieffektiva (SIKA 2008). 

För att utveckla och göra kollektivtrafiken mer attraktiv är restid ett viktigt begrepp. Faktorer 

som ingår i begreppet är bland annat kostnad, total restid, turtäthet och trafikantmiljö. Den 

viktigaste faktorn är restiden från dörr till dörr och för att generera en kort restid som möjligt 

krävs bland annat smidiga byten, korta väntetider, signalprioritering och separata 
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banor/körfält för kollektivtrafik. Andra förutsättningar är att kollektivtrafiken skall upplevas 

bekväm, tryggt och säkert. Även att det ska vara lättförståeligt i bytespunkter och linjenät 

(K2020 2004). 

3.8.1. BRT-system 

En åtgärd för att prioritera kollektivtrafiken är att bygga ett BRT-system (Bus Rapid Transit) 

som är en syn av en kapacitetsstark busstrafik. BRT finns inte i Sverige idag, det är ett 

transportsystem där busstrafiken är högprioriterad med egna körfält och med stationer istället 

för busshållplatser. I satitonerna sker kontroll av biljetter vilket gör att av- och påstigning 

förekommer snabbare och minskar därmed restiden. Även busstrafik med egna körfält gör att 

bussarna har högre medelhastighet och därmed reducerar restiden (WSP 2011) 

Med ett BRT-system erbjuds kortare restider i städerna än vanliga stadsbussar. Fordonen har 

en speciell design och profileringen är tydlig med hög kapacitet. BRT-systemet kan jämföras 

med spårtrafik där bland annat linjesträckningen är väldigt raka och färre stopp jämfört med 

vanlig stadsbusstrafik (Trafikverket 2013), se figur 2. 

 

Figur 4, BRT-station Yichang. 

Wright och Hook (2007) definierar BRT så här; “is a high-quality busbased transit system 

that delivers fast, comfortable, and cost-effective urban mobility through the provision of 

segregated right-of-way infrastructure, rapid and frequent operations, and excellense in 

marketing and customer service”.  

BRT har liknande prestanda egenskaper som hos moderna järnvägssystem och endast till en 

bråkdel av kostnaden. Ett BRT-system kostar 4 till 20 gånger mindre än spårtrafik och 10 till 

100 gånger mindre än ett metrosystem. Systemet finns i ca 40 städer i bland annat Curitiba, 

Brisbane och Rouen. Ett BRT-system omfattar en hög kvalitet infrastruktur, -marknadsföring, 

-kundservice, effektiv verksamhet och avancerad teknik (Wright och Hook 2007).  

För att få ett fungerande och lyckad BRT-system görs planingsprocessen i 6 steg;  
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1. Förberedelse av projekt 

2. Konstruktion 

3. Fysisk utformning 

4. Integration  

5. Affärsplan 

6. Utvärdering och genomförande 

1. Förberedelse av projekt: 

Ett BRT-system är helt nytt kollektivtrafiksystem och visionen för kollektrafiken i staden 

måste förändras dramatisk för att det ska vara möjligt att införa systemet. Politiker, 

ickestatliga organisationer och medborgare är katalysatorn till att visionen blir till ett 

realistiskt projekt. BRT är inte det enda alternativet för kollektivtrafiksystem i en stad, det 

finns andra system som light rapit transit, järnväg, spårvagn och standard bussystem. Faktorer 

som påverkar teknikvalet är bland annat driftkostnader, design, prestanda-, ekonomiska-, 

sociala- och miljömässiga omständigheter. BRT har väldigt låga infrastrukturkostnader och 

kan på ett kostnadseffektivt sätt anpassas till stadstrafiken. Systemet har även en förmåga att 

genomföras inom 1-3år. Korridorer väljs utifrån olika faktorer som körbana egenskaper, 

efterfrågan, politiska överväganden, nätverksfördelningar och kundernas efterfrågan. Standard 

BRT körfält är ungefär 3,5 meter och i stationerna är körfälten mellan 2,5-5 meter. En 

vägbredd på cirka 10 meter kommer att krävas för en standard BRT, med ett körfält i varje 

riktning. Centrala delar i staden kan begränsa BRT användningen men det finns väldigt 

många lösningar för sådana områden som exempelvis i den historiska staden Quito i Ecuador 

där konstruktörer har hittat lösningar för de mest begränsade miljöerna med hjälp av bland 

annat fasta styrningar, separationsgrad och drift i blandade körfält (Wright och Hook 2007). 

2. Konstruktion: 

BRT-systemet kan både vara ett öppet system och ett slutet system. Slutet system innebär att 

systemet är endast avsett för kollektivtrafik och ett antal begränsade fordon. Ett öppet system 

tillåter i allmänhet att befintlig operatör använder systemet. Det öppna systemet har visat säg 

ha lägre kvalitet än det slutna systemet, då det öppna systemet utsätts för trängsel i stationerna 

och även i korsningar. Ett annat beslut som måste tas är om systemet ska vara en trunk-feeder- 

eller direkt service konfiguration. En trunk-feeder system tillåter att fordon används av 

systemet i mindre områden och kan även vara en sammankoppling med standard bussar. I 

större områden kan systemet användas effektivt utav endast de som är avsett för BRT-

systemet. Direkt service system innebär att BRT-systemet ansluter hela bostadsområdena till 

centrala delarna av centrum, vilket innebär att andra fordon inte får nyttja sig utav systemet. 

Direkt service i öppna system har visat sig ha lägre kvalitet, medan direkt service i slutna 

system har visat sig att BRT-systemet erbjuder högkvalitetsservice och kollektivtrafik (Wright 

och Hook 2007). 

3. Fysisk utformning:  

Utformningen beror på flera faktorer bland annat kostnad, klimat- och topologiska 

förhållanden, funktionella- och estetiska egenskaper. Korridoren väljs utifrån förväntad 

kapacitet och servicealternativ som påverkar den fysiska utformningen. Även infrastruktur 

designen måste avse ett brett utbud av systemkomponenter som stationer, terminaler, 
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kontrollcenter, depåer och trafikstyrningar. Stationerna ska vara anpassade för 

funktionsnedsatta och profilen på stationen på de flesta BRT-system har en hög kreativ design 

för stationerna. Terminalen måste dimensioneras så att BRT-systemet effektivt kopplas 

samman med övriga vägnätet. Även depåerna måste utformas så att bussarna kan underhållas, 

tankas, repareras och även parkering för fordonen. Kontrollcenter ska kunna ge snabb service 

till kunderna och reagera på eventuella problem och nödsituation (Wright och Hook 2007). 

4. Integration 

Ett BRT-system måste omfatta hela området som den befinner sig inom. Ett BRT-system är 

inte bara en linje som går igenom en stad utan det måste vara bekvämt och säkert för 

resenärerna att transporteras kollektivt. BRT-systemet måste därmed utformas och 

genomföras så det tilltalas i hela området och stationerna är en väldigt viktig del i detta. En 

station måste vara estetisk, lätt att få information, lätt att röra sig inom, säkert, tryggt och även 

anslutningsmöjligheter för resenärerna ska vara god. För att få fler resenärer att åka kollektivt 

kan ett alternativ vara att låta resenärer ta med cykeln in i fordonen eller att generera en säker 

cykelparkering vid stationen. För att få fler bilägare att välja kollektiv kan ett alternativ vara 

att införa trängselskatt, parkeringsavgifter, minska parkeringar och även höjda avgifter för 

bilägande (Wright och Hook 2007). 

5. Affärsplan 

Investeringar i infrastruktur är ett hjälpmedel för transportmyndigheten att förhandla bättre 

tjänster från privata aktörer. Standard bussystem fungerar som ett enda offentligt monopol 

eller som väldigt många olika enskilda företag, enligt Wright och Hook (2007) har inte dessa 

affärsstrukturer visat sig vara tillfredställande när det gäller att leverera högkvalitativa 

tjänster. Det finns många alternativ för hur system skall fungera, ett alternativ är låta en enda 

institution ha ansvar över planering, infrastruktur och operativ tillsyn. Då BRT har väldigt låg 

kapital- och driftkostnader är finansiering att genomföra ett BRT-system inte ett hinder. 

Kommunal och nationell finansiering kan vara tillräckligt för att genomföra projektet. Även 

internationella utvecklingsbanker har blivit mer intresserade att stödja BRT-system, särskilt 

Världsbanken. Marknadsföringen av BRT-systemet är däremot ingen lätt uppgift. Att införa 

ett helt nytt kollektivtrafiksystem skapar ofta missnöje för allmänheten då det oftast är 

missnöjda med nuvarande kollektivtrafik. För att göra det möjligt att införa BRT-system krävs 

att man visar sitt missnöje med det nuvarande kollektrafiken och på så sätt kunna åstadkomma 

en förändring. Det är väldigt viktigt att systemet har ett namn och egen logotyp som 

exempelvis nuvarande TransMilenio, TransJakarta, TransMetro, och Rapid (Wright och Hook 

2007). 

6. Utvärdering och genomförande  

Allmänhetens reaktioner på systemet kan i många avseenden framgå på framgång och 

misslyckande av ett system. Allmänhetens synpunkter och uppfattning kan i vissa fall vara 

den viktigaste åtgärden. Men för att kunna få ut den objektiva och kvantifierbara indikationen 

på prestandan av systemet är en uppföljnings- och utvärderingsplan grundläggande. Systemet 

kommer att påverka ekonomin, miljön och stadens sociala välbefinnande. Ekonomiska 

konsekvenser kan vara direkta och indirekta. Det kan exempelvis vara butik omsättning och 

fastighetsvärden. Miljöpåverkan kommer att avse luftförbättringar, 
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växthusgasutsläppsminskning och även förbättrad ljudnivå. Sociala konsekvenser kommer att 

avse sociala frågor om rättvisa, interaktion och socialt.  

Det måste säkerställas minimala störningar på staden, då genomförandet av projektet kommer 

att påverka vägstängningar, buller av byggande och även damm som färdas med vinden 

(Wright och Hook 2007). 
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4. Fallstudie - Halmstad 

4.1. Problembeskrivning 
Halmstad är en tätort på Västkusten med Göteborg i norr och Öresundsregionen i söder. 

Halmstads kommun har knappt 99 000 invånare och befolkningen förväntas vara cirka 

125 000 år 2035 enligt Halmstad kommuns befolkningsprognos 2014–2035.  

Halmstad har ett väldigt bra läge vid E6:an och Väskustbanan som går från Köpenhamn, 

Malmö och Göteborg till Oslo. Riksvägarna 25 och 26 kopplar samman Halmstad med bland 

annat Jönköping, Växjö, Kalmar och Hässleholm. Största handelsområdena i Halmstad är 

Stenalyckan, Eurostop, Flygstaden och Centrumkärnan. Stora arbetsplatser är bland annat 

Halmstads kommun, Länssjukhuset, Halmstad garnison och Högskolan i Halmstad.  

Problemet i Halmstad är att det är en stor andel biltrafik i staden, se tabell 2 och figur 5 för 

trafikräkneuppgifter- och punkter. Bilen har prioriterats framför andra färdmedelsalternativ 

vilket har lett till att bilen har blivit ett mer attraktivt och flexibelt val än andra färdmedel. 

Detta leder till stor miljöpåverkan både med buller och luftföroreningar. Bilberoendet är 

väldigt stort hos befolkningen i Halmstad då det är ett bekvämt färdmedelsval och även att 

tillgängligheten är stor (Sabina et al. 2012). Bilen används vid gång eller cykelavstånd vilket 

visar att andra färdmedel inte är tillräckligt attraktivt. 

För att få ett långsiktigt hållbart samhälle måste transporter och resor förflyttas till andra 

färdmedel som är mer miljövänliga transportslag utan att tillgängligheten försämras. Enligt 

handlingsprogrammet har mätningar av luftföroreningar gjorts på bland annat Viktoriagatan 

som visar problem med kväveoxider. För att minska utsläppen måste trafiken minskas och 

prioriteringarna måste förändras. På grund av de begränsade öst-västliga kopplingarna i 

Halmstad är genomfartstrafiken i centrala Halmstad väldigt stor. Resor till arbetet i centrala 

Halmstad bör motverkas men däremot bör tillgängligheten till butiker och service bibehållas. 

Bilen skall inte prioriteras, andra färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik måste 

prioriteras i första hand för att få ett hållbart samhälle. Trafikolyckor har generellt minskad i 

landet men i Halmstad kommun har antalet inte minskad i den omfattning man önskat. 

Kollektivtrafiken är idag inte tillräcklig snabb och enkel för att det skulle kunna vara ett 

attraktivt alternativ. Resorna med stadstrafik har knappt ökat de senaste femton åren och resor 

med kollektivtrafik är mindre än i andra jämnstora städer beskriver Sabina Andersson m.fl. i 

handlingsprogrammet. Bussarna delar utrymme med andra fordon i vägnätet vilket gör att 

framkomligheten är det samma för all typ av fordon. Bussarna behöver separeras från andra 

fordon i vägnätet för att öka framkomligheteten speciellt på Laholmsvägen där 

framkomligheten inte är särskilt bra.  
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Tabell 2, Trafikräkneuppgifter. SWECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Trafikräknepunkter. Google Maps. 

  

Nr: Plats: 2000 (f/d) 2004 (f/d) 2008 (f/d) 2012 (f/d) 

1 Wrangelsbron 16948 19680 21899 20526 

2 Norra infartsleden 17190 19405 20861 21708 

3 Järnvägsleden 8815 10228 12693 13288 

4 Laholmsvägen 21242 21734 22397 24724 

5 Viktoriagatan 25840 29674  30967 33125 

6 Timmermansleden 12032 14907 12711 13280 
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Figur 6, BRT-system Halmstad. Blå linje; Tylösand-Fyllinge-Brogård. Google Maps. 

4.2. Förslag på åtgärd 
Det finns ett antal åtgärder som kan utföras för att lindra problemen. Två åtgärdsförslag 

beskrivs nedan för just problematiken i Halmstad. Åtgärderna beskrivs utan en detaljerad 

beskrivning och inga hänsyn tas till kostnader. Konsekvenserna utav de två åtgärder beskrivs i 

kapitlet Effektanalys.  

4.2.1. Prioriterad kollektivtrafik  

Bilarna tar väldigt mycket markutrymme och skapar långa köer i trafiken. Kollektivtrafiken 

kan transportera många fler resenärer än vad en bil klarar av och är ett mer effektivt 

färdmedel än bilen. En prioriterad kollektivtrafik kommer att minska trafikflödet i Halmstad. 

För att minska trafikflödet ytterligare har trängselskatt införts i centrala delarna av Halmstad. 

Visionen är en kapacitetsstark busstrafik med korta restider, en lättare variant av ett BRT-

system där bussarna har egna körfält och stationer istället för busshållplatser. Ett BRT-system 

som sträcker sig från Tylösand till Fyllinge och Brogård, se figur 6. Med BRT-system 

minskas restiden för kollektivtrafiken och sammanbinder även de olika stadsdelarna bättre. 

Standardbussarna som finns idag kommer att vara kvar fast ändrade ruter och är mer anpassad 

efter BRT-systemet, just för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig i alla områden i Halmstad. 

Depåer är utsatta i Tylösand, Fyllinge och Brogård där bussarna har sin vändpunkt men kan 

även underhållas, tankas och repareras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridorerna har valts utifrån körbana egenskaper, en vägbredd på cirka 10m kommer att 

krävas där ett körfält är cirka 3,5m. Laholmsvägen är en fyrfilig väg idag och ett körfält i 

vardera riktningen kommer att vara busskörfält och därmed minskas körfälten för biltrafiken, 

se figur 7.  
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Figur 7, Laholmsvägen. Google Maps. 

 

Slottjordsvägen och Växjövägen är också fyrfiliga vägar och även där kommer ett körfält i 

vardera riktningen att vara busskörfält, se figur 8 och 9. Resterande vägar är tvåfiliga vägar, 

där kommer vägarna breddas för kollektivtrafik. 

 

 

Figur 8, Slottjordsvägen. Google Maps. 
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Figur 10, Stationer. Blå inringad. Google Maps. 

 

Figur 9, Växjövägen. Google Maps. 

 

Stationerna är utsatta på befintliga busshållplats men däremot minskas antalet för att minska 

restiden, se figur 10 för utsatta stationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRT-systemet kommer att vara ett slutet system med vägkanter, för att systemet inte ska 

påverkas av någon trängsel i körfälten. Det kommer vara en direkt service i det slutna 

systemet, andra fordon kommer inte kunna nyttja sig av systemet och därmed kommer 

systemet kunna erbjuda högkvalitetskollektivtrafik.  

Då stationerna är en väldigt viktig del i systemet är stationens profil väldigt tydlig och har en 

hög kreativ design. Stationen är estetisk, det är lätt att få information, lätt att röra sig inom 

men även säkert, tryggt och anslutningsmöjligheterna är god för resenärerna. 
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Figur 11, Trängselskatt. Blå inringad. Google Maps. 

För att få fler resenärer att välja kollektivtrafik kommer det var möjligt för resenärerna att ta 

med cykeln i bussarna. Trängselskatt kommer dessutom att införas i centrala delen i Halmstad 

under rusningstid för att få fler bilägare att välja kollektivtrafik istället, se figur 11. Ett 

trängselsystem som är fullt utvecklad med elektroniska mikrochips och automatisk 

identifiering av fordon. Då antalet körfält kommer att minskas i stora delar av staden, kommer 

därmed kapaciteten minskas för biltrafiken. Detta innebär att långa köer kommer att bildas 

och trängselskatt införs för att minska trafikflödet. Trängselskatten är ingen 

trafiksäkerhetsåtgärd utan en åtgärd för att få kontroll i trafiken genom att minska trafikflödet 

under rusningstid. 
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Figur 12, Anslutningar för föreslagen förbifart. Google Maps. 

4.2.2. Förbifart 

Trafikmängden ökar kraftigt i Halmstad och därmed även genomfartstrafiken på bland annat 

Laholmsvägen, Viktoriagatan och Wrangelsgatan. Trafikökningen leder till mer buller- och 

emissionsproblem och påverkar även framkomligheten, då den kan bli begränsad. Att öka det 

totala utrymmet i de centrala delarna på svenska tätorter är väldigt svårt och förbifart är ett bra 

lösningsalternativ.  

Förbifarten görs med anledning till de höga trafikvolymerna vid stadskärnor och som orsakar 

miljöföroreningar och dessutom utsätter fotgängare för större olycksrisker. En förbifart i 

Halmstad skulle även förbättra den öst-västliga kopplingen i Halmstad samtidigt som 

förbifarten avlastar trafiken på bland annat Laholmsvägen, Viktoriagatan och Järnvägsleden. 

Den nya sträckan blir en ny förbindelse mellan Wrangelsgatan och Flygstaden. Den kommer 

att i vissa fall bli en alternativ väg till Viktoriagatan och Wrangelsgatan samt få en stor 

betydelse för den regionala och lokala trafiken. 

Anslutning sker mellan Wrangelsgatan och Norra infartsleden. Vägen ansluter sig sedan i 

Flygstaden på Karlsrovägen, se figur 12. Trafiksäkerheten och framkomligheten kommer att 

påverkas vid korsningspunkterna på sträckan. Fyrvägskorsningar blir trafikfarligt för 

vänstersvängande på sekundärvägen eftersom trafiken på primärvägen är hög och håller hög 

hastighet. Där förbifarten gränsar till befintligt vägnät sammankopplas förbifarten med det 

lokala vägnätet med cirkulationsplats. Cirkulationsplats är lämplig för en trafiksäkrare miljö, 

där båda leden är prioriterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nuvarande marken består framförallt av jord- och skogsbruk. Landsbygden har tilltalande 

vyer och bebyggelse som drar till sig invånare, företag och besökare. Det förekommer vissa 

bebyggelser som man undvikit i projektet. Inom området finns det även vissa platser man vill 

undvika så som naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild samt rekreation och friluftsliv. 

Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan. 

Förbifarten är utformad så att transporter håller sig utanför centrala delen av tätorten, för att 

undvika konflikter mellan lokal trafik och fjärrtrafik. Förbifarten är cirka 2,4km lång varav 

1km är tunnel igenom berget, 0/000–1/000 se figur 13.  
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Figur 13, Föreslagen förbifart. Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med tunneln är att minimera intrången i naturen och landskapen så lite som möjligt. 

Tunneln skapar även en variation och omväxling för föraren och följer landskapet på bästa 

möjliga sätt för att skapa harmoni och lugn för föraren. Högsta tillåtna hastighet blir 60km/h 

och det kommer vara sänkta hastigheter vid cirkulationsplatser till 40km/h. 

 

Förbifarten korsar två lokala vägar, 1/050 och 1/650. Korsningspunkten 1/050 är en större 

cirkulationskorsning med GC-vägar. Korsningspunkten 1/650 är en mindre korsning där 

sekundärvägen har väjningsplikt. Förbifarten korsar även en fastighet, 1/300, som köps ut. 
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5. Effektanalys 
Effektbedömningar har gjorts på åtgärsförlagen för Halmstad. Tanken är att få en liten inblick 

på vad åtgärderna har för konsekvenser på bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. 

Åtgärdens påverkan på samhället är svårt att bedöma. Åtgärderna skiljer sig och effekterna 

har olika påverkan på samhället. Trafiksäkerheten förbättras för både skyddade och 

oskyddade trafikanter men däremot kan tillgängligheten för biltrafik försämras något för 

åtgärden ”Prioriterad kollektivtrafik”. För åtgärden ”Förbifart” förbättras GC-trafiken och 

restiden minskas då trafikmängden är mindre på genomfarten och det är större kapacitet för 

biltrafiken. Detta leder även till att trafiksäkerheten förbättras och bullret minskas i centrala 

delarna. Effekter och antaganden är gjorda utifrån mitt perspektiv och hur jag tror åtgärderna 

skulle kunna påverka samhället. 

Prioriterad kollektivtrafik 

Effektprofil – Bidrag till måluppfyllelse 

Transportpolitiskt mål Negativt  Positivt  

Effekt --- -- -  + ++ +++ Kommentar  

Tillgänglighet         

... för gångtrafik och cykeltrafik        Inga större förändringar för GC-

trafiken 

... för kollektivtrafik      Högkvalitets kollektivtrafik 

... för personbilstrafik      Mindre kapacitet för biltrafik. 

Längre restider 

... för tung fordonstrafik      Mindre kapacitet för tung 

fordonstrafik. Längre transporttider.  

Flexibilitet mellan färdsätt och 

transportslag 

      Nya stationer. Mer sammankopplad.  

Markanvändning         

Påverkan på grupper       Bättre för barn, äldre och 

funktionsnedsatta.  

Transportkvalitet         

Bärighet, vägytor, väglag       Befintliga vägytor. Nytt väglag.  

Säker trafik         

Antalet dödade och svårt skadade      

 

  Förbättring på grund av 

trafikseparering. 

.. varav oskyddade trafikanter         

God miljö         

Utsläpp av klimatgaser och 

luftföroreningar  

      Minskning på grund av 

högprioriterad kollektivtrafik. 

Ökning på grund av ökad 

trafikstockning.  

Hälsoeffekter av luftföroreningar       Minskning på grund av 

högprioriterad kollektivtrafik 

Buller och vibrationer        Minskad biltrafik. 

Kretsloppsanpassning/Naturresurser        Marginell påverkan 

Natur, kultur och gestaltning         Trafikmiljön förbättras.  

Positiv regional utveckling         

Regional tillväxt       Ett helt nytt kollektivsystem 

Regional fördelning          
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Förbifart 

Effektprofil – Bidrag till måluppfyllelse 

Transportpolitiskt mål Negativt  Positivt  

Effekt --- -- -  + ++ +++ Kommentar  

Tillgänglighet         

... för gångtrafik och cykeltrafik        Förbättrad GC-trafik. Mindre 

biltrafik i stadskärnan.  

... för kollektivtrafik        Förbättrad kollektivtrafik. Mindre 

biltrafik i stadskärnan. 

... för personbilstrafik      Mindre restider. Större kapacitet för 

biltrafik.  

... för tung fordonstrafik      Mindre transporttider. Större 

kapacitet för tung fordonstrafik. 

Flexibilitet mellan färdsätt och 

transportslag 

        

Markanvändning        Positiv effekt i centrala delarna. 

Mindre positivt utanför centrala 

delarna 

Påverkan på grupper        Mindre trafikflöde i centrala delarna. 

Ökar trafiksäkerheten för bland 

annat barn, äldre och 

funktionsnedsatta  

Transportkvalitet         

Bärighet, vägytor, väglag        Ny väg. Bättre kapacitet för biltrafik.   

Säker trafik         

Antalet dödade och svårt skadade      

 

  Trafiksäkerheten ökar i centrala 

delarna.  

.. varav oskyddade trafikanter         

God miljö         

Utsläpp av klimatgaser och 

luftföroreningar  

       Ökning på grund av ökad kapacitet 

för biltrafik. Minskning på grund av 

trafiken flyter på bättre.  

Hälsoeffekter av luftföroreningar         

Buller och vibrationer        Minskat buller i centrala delarna.  

Kretsloppsanpassning/Naturresurser        Marginell påverkan 

Natur, kultur och gestaltning         Trafikmiljön förbättras.  

Positiv regional utveckling         

Regional tillväxt        Ny förbifart.  

Regional fördelning          
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6. Diskussion och slutsatser 
Det finns en rad olika åtgärder man kan inta för att lösa problematiken med genomfartstrafik; 

1. Förbifart  

2. Trafikprioriterad genomfart  

3. Miljöprioriterad genomfart 

4. Förbifart och miljöprioritering  

5. Trängselskatt  

6. Prioritering av kollektivtrafik  

Två lösningsförslag har beskrivits och analyserats för genomfartsproblematiken i Halmstad. 

1. Att bygga en förbifart och öka kapaciteten på befintliga huvudvägar gör det möjligt att 

minska genomgående trafik i bostadsområden. 

 

2. Att prioritera kollektivtrafiken genom ett BRT-system kommer kapaciteten för 

biltrafiken minskas och därmed även öka trafikstockningarna. Systemet bidrar 

däremot till ett hållbart samhälle i framtiden och avser luftförbättringar, 

växthusgasutsläppsminskning och även förbättrad ljudnivå.  

Med ett BRT-system är bilen inte första prioriteringen, vilket gör det svårt och kostsamt att 

köra bil. Ett stort missnöje kommer att uppstå hos de flesta bilägare om BRT-systemet införs 

tillsammans med trängselskatt då längre köer kommer att bildas speciellt på Viktoriagatan och 

Laholmsvägen då antalet körfält för biltrafiken är två istället för fyra.  

Genomfartstrafiken i Halmstad är väldigt stor under rusningstid och genom att dra ner på 

antalet körfält för biltrafiken innebär detta längre köer. Bilen har prioriterats länge i staden, 

vilket har lett till att bilen har blivit ett väldigt bekvämt färdmedel. För att få ett hållbart 

samhälle i framtiden bör bilen prioriteras bort och andra färdmedel som exempelvis 

kollektivtrafik bör prioriteras. För att få fler bilägare att välja kollektivtrafiken måste restiden 

minskas för dagens kollektivtrafik. 

Med ett BRT-system erbjuds en kapacitetsstark busstrafik med en tydlig profilering och 

speciell design som kännetecknar systemet. Det är ett system med högkvalitets kollektivtrafik 

som omfattar en högkvalitet infrastruktur, -marknadsföring, -kundservice, effektiv verksamhet 

och avancerad teknik. Med ett BRT-system erbjuds kortare restider i städerna än vanliga 

stadsbussar vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv i staden.  

Detta är ett helt nytt system i Sverige som har liknande prestanda egenskaper som moderna 

järnvägssystem och endast till en bråkdel av kostnaden. BRT-systemet kan även jämföras med 

spårtrafik där bland annat linjesträckningen är väldigt raka och har färre stopp jämfört med 

vanlig stadsbusstrafik. Ett BRT-system är 4–20 gånger billigare än ett spårvagnssystem.  

För att det ska vara möjligt att införa ett BRT-system i Halmstad måste visionen för 

kollektivtrafik förändras dramatiskt. Systemet kommer att påverka ekonomin, miljön och 
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stadens sociala välbefinnande. Systemet kommer att avse luftförbättringar, 

växthusgasutsläppsminskning och även förbättrad ljudnivå. Men kan däremot påverka 

exempelvis butikomsättning och fastighetsvärden kring systemet då det kommer uppstå mer 

”liv” kring systemet.  

Med en ny förbifart prioriteras fortfarande bilen i staden, vilket gör bilen mer attraktivt och 

leder till att kanske fler väljer bilen framför andra färdmedel. Samtidigt minskas 

trafikmängden på genomfarterna vilket förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken och 

leder därmed till minskade restider som gör kollektivtrafiken mer attraktivt. 

Mer än 60 % av trafiken kommer fortfarande vara kvar på den gamla vägen efter att 

förbifarten byggts ut. Av den anledningen kan man konstatera att problemen med buller, 

emissioner och olycksrisker i tätorten delvis återstår. Däremot kan man förebygga problemen 

med att sänka hastigheten på den befintliga vägen vilket minskar både bullret och 

olycksrisken.  

Trafiksäkerheten kommer att förbättras med ca 12 %, då den nya förbifarten har bättre 

utformning och även minskade trafikmängd. Minskade trafikmängder på den gamla 

genomfarten kan leda till ökade hastigheter och därmed förbättras inte trafiksäkerheten 

särskilt mycket. För att höja trafiksäkerheten med förbifarter är det viktigt att den nya vägen 

samt de nya korsningarna utformas med omsorg och konsekvens. Hastigheten på den gamla 

bör inte tillåtas öka för att få bättre trafiksäkerhet.  

Området där den nya vägen ska gå, upplevs inte som en bullrig miljö eftersom det endast 

finns ett fåtal fastigheter och vägar som inte är högt belastade. Den nya vägen kommer att 

medföra en bullrig miljö eftersom trafiken kommer att fördelas från omkringliggande vägar.  

Den nya förbifarten medför därmed förtätningar och omvandlingar i området och påverkar 

rekreationsmöjligheter och grönstruktur. Nya buller uppstår längs förbifarten, men normalt 

sett finns det goda möjligheter att motverka det med bullerskärmar och/eller andra åtgärder.  

Förbifarten påverkar även omgivningen, på bland annat en fastighet som måste köpas ut och 

även ett ridhus där man måste lösa problematiken.  

Förbifarten minskar genomfartstrafiken genom staden och gör Halmstad mer 

sammanhängande än vad den är idag, exempelvis blir det bättre kopplingar mellan Flygstaden 

och centrala delen av Halmstad. 

I effektprofilen i kapitel 5 kan man se att åtgärderna har väldigt mycket positiva effekter 

samtidigt som de har några negativa effekter. Åtgärden ”Prioriterad kollektivtrafik” har stora 

positiva effekter på utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar och även en positiv effekt för 

kollektivtrafiken. Men åtgärden har däremot negativa effekter för personbilstrafik och tung 

fordonstrafik då åtgärden prioriterar bort dessa färdmedel. För åtgärden ”Förbifart” är det 

väldigt stora positiva effekter för personbilstrafiken då bilen får större kapacitet. Däremot har 

åtgärden negativa effekter på utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar då biltrafiken 

kommer att öka. 
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