
Borås resa mot framtiden
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås 
– utmaningar och lösningar för hållbar trafik
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Borås befolkning växer. Om 20 år beräknas 
invånarna vara ungefär 30 000 fler än 
dagens dryga 110 000. 12 500 nya bostäder 
behöver byggas, mer än 600 per år. Borås 
håller på att bli en storstad.
För att Borås ska kunna fortsätta utvecklas, och 
vara en attraktiv plats att bo och verka på även för 
kommande generationer, behövs en helhetssyn i 
planeringen av trafiksystemet och samhället. 

Under en treårsperiod har de komplexa förut-
sättningarna för infrastrukturen kartlagts, ana-
lyserats och förankrats i offentliga och privata 
organisationer. Kommunens nya översiktsplan 
har använts som underlag. 

Resultatet är en åtgärdsvalsstudie med en lång 
rad förslag på förändringar. Det du håller i din 
hand är en sammanfattande kortversion. Åtgärds-
valsstudien ”Noden Borås” i sin helhet finns att 
hämta på trafikverket.se.

Borås växer ur småstadskostymen
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I studien delas beskrivningen av problem och lösningar in i ett antal 
stråk. Trängselproblematiken märks i dag framför allt i centrum och 
vid trafikplatser längs väg 40 under någon timme i rusningstid, men 
den påverkar alla invånare – inte minst de som åker buss. 

När staden växer krävs åtgärder som garanterar en hållbar trafik-
situation, nu och i framtiden. Vissa åtgärder berör hela Borås,  
medan andra är specifika för de olika trafikstråken. 

Så ser resvanorna ut i Borås
•  64 procent av resorna sker med bil
•  I tre fjärdedelar av bilarna sitter bara en person
•  18 procent av resorna sker med cykel eller till fots
•  17 procent sker med kollektivtrafik
• 1 procent sker på annat sätt
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Konkurrensen om gaturummet är påtaglig i Borås 
under maxtimmen. Fotgängare, cyklister, bilar 
och bussar ska samsas och under korta perioder 
blir trafiksituationen ansträngd. 

Busstrafiken i Borås är tät och omfattande, men 
tidvis fastnar bussarna i köer och på trånga plat-
ser, vilket gör att kollektivtrafikens attraktivitet 
minskar. Ännu fler väljer bilen och trängseln ökar 
ytterligare. Fler kör bil i Borås än i många andra, 
jämförbara städer. 

Mer än hälften av bilresorna i Borås är kortare 
än fem kilometer. Om biltrafiken fortsätter öka i 
samma takt som befolkningen kommer vägnätet 
att korka igen. Det gäller även väg 40, och efter-
som detta är en riksväg blir då Borås problem 
även ett nationellt problem. 

Enligt Trafikverkets prognos för perioden 2012-
2040 antas lastbilstrafiken i Västra Götaland öka 
med ca 64 procent, något som också kommer att 
påverka trafiksituationen i Borås.

Dagens järnväg är inte konkurrenskraftig
Sträckan Göteborg–Borås är ett av landets största 
pendlingsstråk. Fler pendlar in till Borås än 
tvärtom. Dagens enkelspåriga järnväg har svårt 
att hävda sig gentemot motorvägen. 

Omställningen till en hållbar och tillgänglig stor-
stad måste börja nu. Det finns inte tid att vänta på 
att Götalandsbanan mellan Göteborg och Stock-
holm via Borås kan byggas. 

Hållbar tillväxt och god livsmiljö

Fyra övergripande mål har identifierats, som till-
sammans med en klok förtätning av staden kan ge 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och en god 
livsmiljö i framtidens Borås. 

Öka färdmedelsandelen för kol-
lektivtrafik, cyklande och gående. 
Andelen bilresor behöver minska 
i takt med att befolkningen ökar. 

Minska köer. Köer ger restids-
förlängning för såväl bil- som 
busstrafik, de leder till mer 
utsläpp av avgaser och de skapar 
barriäreffekter. 

Minska nackdelarna med tung 
trafik. Tung trafik innebär avga-
ser, buller och framkomlighets-
problem, och bör ledas på vägar 
och tider där den stör minst. 

Minska barriärerna. Upplevda 
och fysiska barriärer, som hårt 
trafikerade vägar och järnvägar 
samt vattendrag, berör gående, 
cyklister och busstrafikanter i 
högre grad än bilister. 

MÅL 1

MÅL 2

MÅL 3

MÅL 4

Tidvis ansträngd trafiksituation redan i dag

 64                17     3 15    1

59               11               19                            9  2 

64               10            14                11             1 

44         35      6 11  4

58             8       12        21                      1

56           19    4 18   3

39        17   28     15    1

58             6    21                              13            2

68             10        9     12             1

59              10              13                18 

57           18      11    12   2 

56           7 15   19   3 

56           8    21    13   2 

BORÅS (110’)

Jönköping (137’)

Gävle (101’)

Halmstad (99’)

Norrköping (141’)

Eskilstuna (104’)

Umeå (123’)

Helsingborg (141’)

Västerås (147’)

Örebro (147’)

Huddinge (108’)

Nacka (101’)

Lund (120’)

Bil Cykel Gång AnnatKollektivt

I en jämförelse med andra kommuner 
i ungefär samma storlek (antal tusen 
invånare inom parentes) syns att 
Borås ligger över snittet för andel bil 
och kollektivtrafik. Andelen cyklister 
är lägst bland de jämförda kommu-
nerna.

Även i Stockholmsförorterna Nacka 
och Huddinge är det relativt få som 
cyklar. Å andra sidan är det många 
som åker kollektivt. 

Lund utmärker sig med den lägsta 
andelen bilresor och den högsta 
andelen cyklister. Anledningarna är 
bland annat goda tågförbindelser och 
många års målmedvetet arbete för att 
öka andelen hållbara resor.
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Trafiksituationen  
– utan åtgärder

För att få en bild över hur 
belastade vägarna är 2022,  
2029 och 2040, om vi inte  
vidtar åtgärder, har en  
bedömning av kapacitets- 
utnyttjandet genomförts. 

  Skyltad hastighet kan hållas 

  Skyltad hastighet kan  
 inte hållas

  Överbelastat vägavsnitt  
 Trafiken står stundtals helt  
 still. 

  Korsningspunkt  
 Ingår inte i analysen, men är  
 sannolikt hårdare belastad
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Val av färdmedel och behov  
av transporter kan förändras 
Omställningen till en hållbar storstad med god 
tillgänglighet för alla kräver stabila och lång-
siktiga politiska beslut, som ligger i linje med 
Borås översiktsplan och ”Borås 2025 Vision och 
strategi”. 

Dessutom behöver invånarnas resvanor och 
attityder till olika färdmedel förändras. Sådana åt-
gärder brukar kallas Mobility Management, MM-
åtgärder. I kombination med fysisk planering kan 
MM-åtgärder ge stora möjligheter att förändra 
såväl val av färdmedel som behovet av transporter.

När fler cyklar, går eller åker buss gynnas också 
tillgängligheten för de resor och transporter som 
av olika skäl måste göras med bil eller lastbil. Det 
gäller bland annat varuleveranser, funktionsned-
satta samt de invånare som bor på platser där 
kollektivtrafiken inte är ett alternativ. 

Mätning, uppföljning och åtgärder
För att det ska löna sig att sätta upp mål och ge-
nomföra åtgärder måste också nyttan och effek-
terna kontrolleras och utvärderas.

En nollmätning av trafikflöden bör genomföras 
redan 2018, för att kunna användas som referens 
när utvecklingen följs över tid. 

Många åtgärder kan ge effekt för flera mål. Om 
fler personer åker kollektivt, cyklar, går eller 

samåker märks effekterna både i målet om färd-
medelsfördelning och målet om minskade köer. 
För att nå dit kan man bland annat genomföra 
kampanjer, erbjuda bilister att åka gratis kollek-
tivt under en period, anpassa trafikljusens gröna 
våg för cyklister och förbättra informationen 
om cykelvägar och kollektivtrafikens avgångar. 
Åtgärdernas effekter kan mätas med till exempel 
resvaneundersökningar och flödesmätningar, 
vilket innebär att antalet resande med de olika 
färdmedlen räknas. 

Samordnade godsleveranser kan ge effektivare 
transporter och lokalt en halvering av den tunga 
trafiken, vilket i sin tur innebär mindre buller, 
avgaser och trängsel. Om köerna och den tunga 
trafiken minskar dämpas även vissa barriär-
effekter. Köer kan mätas med flödesmätningar 
samt hastigheter på avfartsramper. Utifrån dessa 
mätningar kan åtgärderna justeras i tid och 
omfattning.

Så arbetar vi för en hållbar utveckling av trafiken
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Tänk om – åtgärder som mins-
kar eller förändrar behovet av 
resor, genom samhällsplanering, 
ekonomiska styrmedel, digitala 
möten och distansarbete, och så 
vidare. Rent konkreta förslag är 
till exempel:

•  Tätare bebyggelse
•  Bilfritt centrum under vissa  
 tider

•  Högre p-avgifter och kortare  
 tillåten parkeringstid 

• Analysera tillgänglighet och  
 färdmedelsval i detaljplaner

Optimera – använd befintliga trans-
portsystem mer effektivt, genom 
samåkning, samordnade varu-
transporter, bättre kollektivtrafik, 
längre tåg, varierande skol- och 
arbetstider, till exempel:

• Förbättrad och utökad   
 busstrafik

• Ge bussar företräde där fram- 
 komligheten behöver bli bättre

• Främja cyklandet i enlighet 
 med Borås stads cykelplan

• Komplettera skyltning kring  
 Viareds företagspark. 

• Upphandla bilpool

Bygg om – förbättringsåtgärder  
i befintlig infrastruktur, som 
busskörfält, breddning av vägar, 
ombyggnad av korsningar, till 
exempel:

• Förbättrat och utbyggt   
 cykelbanenät

• Nya pendlarparkeringar i  
 orterna och vid infarterna runt  
 Borås

• Ombyggnad av Viaredsmotet  
 och Lundaskogsrondellen

• Bygg en ”fri högersväng”  
 för buss i Åhagarondellen

Bygg nytt – den sista kategorin  
handlar om större om- och ny- 
byggnader av vägar, järnvägar 
och terminaler, vilket brukar vara 
kostsamt, tidskrävande och ta ny 
mark i anspråk. Ny infrastruktur 
som bedöms vara värda att utreda 
vidare är till exempel:

• Ny sträckning av väg 180
• Ny trafikplats vid Boråstorpet
• Länk mellan väg 42 och väg 40
• Länk mellan väg 40 och
 väg 1757 

Förändrade attityder och smart samhällsplanering

1. 

TÄNK OM 

2. 

OPTIMERA 

3.
BYGG OM

4.
BYGG NYTT

En fyrstegsprincip används för att vi ska hushålla med våra begränsade resurser. 
Metoden innebär att vi väljer den mest effektiva kombinationen av åtgärder för 
att nå målen. Detta är några av de åtgärder studien rekommenderar. 
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Vi stärker Borås 
Borås har nått en storlek och attraktivitet, med 
omfattande privat och offentlig service, som skapar 
förutsättningar för fortsatt god tillväxt. Samtidigt 
som en god tillgänglighet är viktig för en positiv 
utveckling, riskerar trafikens negativa påverkan med 
till exempel trängsel, buller, avgaser och barriäreffek-
ter göra att staden förlorar i attraktivitet. 

Genom en omställning till mer kollektivtrafik, cykel 
och gång kan de negativa effekterna i stället minska, 
vilket ger en bättre livsmiljö för invånarna. Borås 
kan fortsätta expandera med en bibehållen god miljö 
och livskvalitet. Genom att våga ta viktiga steg för 
hållbarheten blir Borås en del av lösningen.

Nu börjar genomförandefasen
Studien är avslutad och det är dags att gå från ord till
handling. Trafikverket och Borås Stad för tillsammans
med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen
ingående diskussioner om tidsplaner och principer för
genomförande och finansiering. Nu följer ett fortsatt
samarbete för ett klokt genomförande, så att Borås kan
fortsätta växa och blomstra.


