Del 4: Analys av transportarbetet
4.1 Cykeltrafik i Kristianstad
Mätpunkter, bredvid separata GC –vägar.
1. Snälltågsvägen: blå prick
Här är trafikens antal jämn under vardagar, ca 500 cyklister per vardag år 2002. Under helgen sjunker trafiken
med mer än hälften.
2. Snapphanevägen: röd prick
Här är trafiken ganska jämn under veckan men fler under början av veckan, ca 1500 cyklister. Under helgen
sjunker trafiken drastiskt till ca 500 st.
3. Kanalgatan: grön prick
Kanalgatan har mest trafik och också ett jämnt antal cyklister under vardagarna med sjunkande antal under
helgen. Mängden är ungefär 2000 på vardagar och 1000 under helger.
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Karta 1: Mätpunkter för cykelräkning i Kristianstad
Många kommuner vill satsa på cykeltrafik. I deras information om målsättningar med cykeltrafiken talas om
åtgärder som skall genomföras. Det finns en uppfattning om att detta gäller Kristianstad. Nu har kommunen
profilerat sig som en cykel- kommun och vill öka cykeltrafiken med 25 % till år 2005. Det pågår ett projekt i
syfte att knyta ihop cykelvägnätet för att öka framkomlighet och säkerhet för cyklister. Om man lyckas få bort
stor del av de korta resorna från biltrafik till cykeltrafik har man vunnit mycket. Räkning av antalet cyklister har
bara skett under två år i Kristianstad, 2001 och 2002. Mätningen ägde rum på tre punkter i tätorten och trafiken
ökade med 1,4 % mellan åren.1

Bilaga 11: Cykeltrafik i Kristianstad
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Kristianstad kommun, Cykelräkning, 2001

4.2 Cykeltrafik i Växjö
Växjö har stora planer på att bli en av Sveriges bästa cykelkommuner. Kommunen driver tillsammans med
Vägverket ett projekt för ökad cykeltrafik i Växjö. Satsningen innebär att kommunen har tillsatt ett
mobilitetskontor som syns på flera ställen i kommunen på utställningar m.m. Mobilitetskontorets insats ska ses
som en del av Växjös långsiktiga arbete i syfte att bli en fossilbränslefri kommun. För att möjliggöra en
omfattande cykeltrafik måste det finnas ett sammanhängande huvudcykelnät. Därför har det upprättats en
cykelvägsplan. I Växjö stad finns ett antal större viktiga målpunkter. Det övergripande cykelvägnätet bör ha god
anslutning till dessa målpunkter.2
Cykelvägnätet i Växjö består av ett övergripande nät och ett grannskapsnät. Det övergripande nätet binder ihop
grannskapen. Det nätet är till för längre resor t ex mellan bostad och arbete och/eller service. Ett viktigt arbete
med detta nät är att binda samman samtliga grannskapsnät med viktiga målpunkter. Det övergripande nätet ska
ha en liten maskvidd så att det blir attraktivare och mer tillgängligt än att blanda trafikslag. För att uppnå
kvalitén god standard enligt ARGUS (Allmänna Råd om Gators Utformning och Standard) bör cykeltrafiken på
det övergripande nätet vara separerad från biltrafiken. Generella åtgärder för att öka cykeltrafiken kan vara att
det finns god belysning, säkerhet vid trafiksignaler, en jämn beläggning, underhållet av ytan på cykelbanan
måste vara fullgott, goda siktförhållanden i korsningar och en god skyltning av cykelvägnätet.
Gena, trafiksäkra cykelstråk, riktade mot huvudmålen, ger underlag för ett utbrett cyklande. Det är viktigt att
cykeln får tyngd vid nyplanering av områden. På detta stadium har man en möjlighet att påverka. Vill man
långsiktigt påverka färdmedelsval är det här det skall satsas resurser. När man inte tagit hänsyn till cykeln vid
bebyggelseplaneringen får man sätta in trafikmiljöåtgärder senare.3
Växjö vill bli en cykelkommun genom att främja och prioritera åtgärder som gynnar cyklister främst i tätorten.
Bevis finns bara om fler och fler väljer att cykla. Detta kommer att följas upp genom kontinuerliga beräkningar
av cyklister på samma lokalisation fast vid olika tidpunkter. Hittills har cykelräkning i kommunen bara
genomförts två gånger, 1994 och 1999. Då utfördes den av skolelever och bedöms vara belagd av felkällor.
Resultatet visade att cykeltrafiken minskar.
I framtiden kommer cykelräkningen att ske på samma sätt som när man räknar biltrafik, d v s att en maskinell
slangräkning läggs ut två gånger per år vid varje räknepunkt. Genom att både cykelräkning och bilräkning
kommer att ske på liknande sätt kan resultatet från räkningarna bearbetas likvärdigt. En ökning av resorna
kortare än fem kilometer sker till större del med gång- och cykel. Växjö ligger i den senaste Riks- RVU
(resvaneundersökning) på 6:e plats som gång- och cykelstad. Vill fördubbla cykelresandet från 10% 1995 till
20% år 2005.
För trafikräkningen har sju områden valts ut runt om i staden med två till fem räknepunkter för varje område.
Dessa räknepunkter har valts ut så att de är ett ”nålsöga” för cykeltransporterna till och från de olika områdena.
Cykelflödet kommer att räknas två gånger per år vid alla punkter. Det bör tilläggas att cykling är betydligt mer
känsligt för väder och vind.4
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Växjö kommun, Cykelvägsplan för Växjö stad, 2000
Växjö kommun, Cykelvägsplan för Växjö stad, 2000
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Växjö kommun, Cykelstatistik för Växjö, 2002
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Figur 6: Antal cyklister i mätta områden i Växjö 2002
Kommentar:
Det går inte att jämföra resultatet från trafiken i Växjö vid dessa åtta områden med Kristianstads mätningar av
antal trafik på tre vägar. Dock kan man konstatera att trafiken i områdena Norr och Centrum i Växjö är ungefär
lika stora som på Kanalgatan och Snapphanevägen i Kristianstad, medan övriga Växjöområden är i samma
storleksordning som Snälltågsvägen i Kristianstad. Tydligt är däremot att Växjö är den kommun som i nuläget
satsar mest på att kartlägga cykeltrafiken och som är mest angelägen om att öka den i realiteten och inte bara på
papperet.

4.3 Kollektivtrafik i tätort
Kristianstad

Växjö

Busslinje
1: Gamlegården- ResecentrumSkånehuset- Skånes Viby

Busslinje
1: Hovshaga- centrum
Teleborg

2: Österäng- Resecentrum- Vä

2: Centrum- Araby- Norr

3: Gamla Vä- Resecentrum- söder

3: Centrum- I 11- Samarkand

4: Möllebacken- Resecentrum- Åsum

3: Högstorp- Centrum- Öjaby

5: Gamlegården- Resecentrum- Sjukhuset

5: Lungnadal- CentrumSandsbro

6: Charlottenberg- Resecentrum- Lyckans höjd

6: Centrum- Norr- Araby

7: Resecentrum- Resecentrum- Högskolan

7: Hovshaga- Centrum- Univers.

Totalt antal resande:
Kristianstad

Växjö

2,2 milj

2,5 milj

30 resor per person och år

34 resor per person och år

I Kristianstad tätort finns sju busslinjer varav linje 1 är den största. Dessa 7 linjer i Kristianstad tätort hade under
2002 en ökning med nästan 4 % i jämförelse med 2001. Linje 3 minskade medan linje 5 och 6 ökade mest.5

Antal bussresor i Kristianstad tätort 2002
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Figur 7: Antal resande med respektive linje under 2002
Växjö tätort trafikeras också av sju busslinjer. Den största linjen är linje 1 som 2001 hade 1,05 miljoner
passagerare. Resor under 2001 med buss i Växjö tätort hade en ökning med 1,2 % jämfört med år 2000 samt en
ökning med 6,4 % jämfört med 1999.6
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Figur 8: Antal bussresor med respektive linje i Växjö tätort 2002
Kommentar:
Det finns ungefär sju reguljära busslinjer i båda städerna. Växjö har en riktigt stor linje, linje 1, som är mer än
dubbelt så stor som den näst största. I Kristianstad finns det två stora linjer, linje 1 och 2 som totalt dominerar
antalet resande. Turtätheten i respektive stad är ungefär lika, men ingen busslinje avgår så ofta som linje 1 i
Kristianstad, var 10 min. Totalt gjordes 2,5 miljoner resor med Växjö stadstrafik medan Kristianstad hade 2,2
miljoner. Eller omräknat per person och år är det 33,8 resor i Växjö och 29,8 i Kristianstad. Statistiken för Växjö
är från 2001 medan den från Kristianstad är från 2002. I och med att trafiken ökar lite varje år kan skillnaden
antas vara lite större än redovisat.
5
6

www.skanetrafiken.se, 2003
www.lanstrafikenkron.se, 2003

4.4 Kollektivtrafiktrafik i Kristianstadsregionen (kommunen)
SkåneExpressen
Linje 1: Kristianstad- Malmö
Linje 2: Kristianstad- Lund
Linje 3: Kristianstad- Simrishamn
Linje 4: Kristianstad- Ystad
Linje 7: Kristianstad- Osby/Älmhult
Linje 8: Kristianstad- Helsingborg
SkåneExpressen trafikerar Kristianstad med 6 linjer. SkåneExpressen nr 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Totalt reste ca 1 miljon med SkåneExpressens bussar som går från Kristianstad år 2001. Trafiken hade ökat från
2000 till 2001 med knappa 5 %.

Antal resande med SkåneExpressen 2001
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Figur 9: Antalet resenärer med SkåneExpressen under 2001
Övriga regionbusslinjer
11 st regionbusslinjer trafikerar Kristianstad. En liten minskning (ca 1 %) av trafiken har skett mellan år 2000
och år 2001. Totalt reste ca 1,7 miljoner med regionbussarna under året och störst är linje 551 som trafikerar
Kristianstad – Åhus.
Busslinjerna är som följer:
544: Kristianstad – Sibbhult - Glimåkra
545: Kristianstad – Broby – Lönsboda
549: Kristianstad – Färlöv – Önnestad
550: Kristianstad – Arkelstorp – Vånga
551: Kristianstad – Åhus
552: Kristianstad – Åhus - Yngsjö
553: Kristianstad – Vittskövde
554: Kristianstad – Äsphult
556: Kristianstad – Tollarp
557: Kristianstad – Fjälkinge – Arktorp
558: Kristianstad – Bromölla – Sölvesborg 7
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skanetrafiken.se, 2003
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Figur 10: Antalet resenärer med Regionbussarna som trafikerade Kristianstad 2001

4.5 Kollektivtrafiktrafik i Växjöregionen (landsbygdstrafiken)
Växjö och länstrafiken i Kronoberg har mycket omfattande busstrafik med städer och regioner runt om. I och
med att Kronoberg är så stort är det många av länstrafikens bussar som inte trafikerar Växjö tätort eller kommun.
Av totalt de 61 linjer som länstrafiken har statistik över är det 21 linjer som trafikerar Växjö. Här redovisas de tio
största linjerna. En liten ökning (ca 1 %) av trafiken har skett mellan år 2000 och år 2001. Det totala antalet
resande med busstrafik i regionen under 2001 var 3,5 miljoner resenärer. Störst är linje 218 som trafikerar Växjö
– Lessebo – Kosta/Kråksjö.
Busslinjerna är som följer:
111: Växjö – Alvesta
123: Växjö – Älmhult
142: Växjö – Jönköping
144: Växjö – Ljungby
145: Växjö – Halmstad
215: Växjö – Tingsryd
218: Växjö – Kosta
310: Växjö – Oskarshamn
331: Växjö – Fröseke
350: Växjö – Vetlanda 8

8

lanstrafikenkron.se, 2003

Antal resande med landsbygdstrafiken i Växjö
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Figur 11: Antal resenärer med Växjö landsbygdstrafik under 2001
Kommentar:
Fler linjer trafikerar Växjö än Kristianstad gällande busstrafik med omgivande regioner. Det beror på att det är
organiserat på annat sätt i och med att Skånetrafiken har några linjer som kallas SkåneExpressen medan Växjö
har linjer med vanliga nummer. Om man slår ihop SkåneExpressens antal resenärer med regionbussarna i
Kristianstad blir det ungefär 2,7 miljoner 2001. I Växjö var det 3,5 miljoner som reste under samma period.
Turtätheten är densamma. Värt att notera är att trafiken i Kristianstad har minskat en aning medan den i Växjö
har stigit med ungefär lika mycket från föregående år. I Växjö ligger många linjer på ett högt resandetal medan
det i Kristianstad var en linje var dominerade av regionbussarna (linje 551 till Åhus). SkåneExpressens linjer
hade ett relativt jämnt antal resande. Det finns ca 21 linjer i Växjö medan Kristianstad har 17 varav 6 är
SkåneExpressen och 11 övriga regionbussar. Busstrafikens andel stiger i båda kommunerna, men mest i Växjö
med hela 7,6 % från 1999 till 2001 och då i tätorten.
Totalt antal resande
Kristianstad

Växjö

2,7 milj

3,5 milj

36 resor per person och år

47 resor per person och år

4.6 Tågtrafik
Kristianstad
Tågtrafiken mellan Kristianstad och övriga Skåne är omfattande då Kristianstad är en del av en region på
tillväxt. Skåne trafikeras av en mängd olika tågslag: Pågatåg, Öresundståg, Kustpilen och Österlenaren. Till
Kristianstad kommer bara Öresundståget och Kustpilen som möjliggör ett resande över sundet. Pågatågen är ett
troget inslag i det skånska landskapet men har ännu inte börjat trafikera nordöstra Skåne.
Det sker ett ökat resande med tåg i regionen och 2002 gjordes 19,5 miljoner tågresor i Skåne och över Öresund,
vilket är en ökning med 21% från året dessförinnan. I dessa siffror är alla tågslag inräknade d v s även de som
inte trafikerar Kristianstad.
Resandeutvecklingen med de olika tågslagen är som följer: Kustpilen som sedan jan 1992 trafikerar motorvagnar
på sträckan Malmö – Karlskrona har det senaste året minskat med 0,5% från 2 033 304 till 2 023 924. Det skall
tilläggas att en del Kustpilentåg ersatts med Öresundståg, vilket förklarar en del av det minskade resandet med
kustpilen.
SJ- tågen inkl Öresundstågen till Kalmar har en resandeutveckling från 494 448, år 2001 till 921 270, år 2002.
Skall tillägas att SJ-s trafik med Öresundståg till Kalmar startade först den 6 jan 2002. Öresundstågen startade då
Öresundsförbindelsen invigdes den 1 juli 2000. Trafiken på svensk sida omfattar nu sträckorna Malmö –

Göteborg, Malmö – Växjö – Kalmar samt Malmö – Kristianstad. Då Blekinge kustbana elektrifieras kommer
Öresundstågen att trafikera sträckan till Karlskrona.9
När det gäller Öresundstågen inom Skåne har trafiken ökat från 1 008 000, år 2001 till 2 807 568, år 2002.
Trafiken till Kristianstad och Helsingborg startade den 20 augusti 2001. 10
Enligt uppgift från trafikplanerare Stefan Johannesson vid Skånetrafiken (030821) reste det 5 022 personer varje
vardag på alla tågslag, på- och avstigande till Kristianstad hösten 2001. Detta var en ökning med 13,52 % från
föregående år.
Växjö
I Växjöregionen satsas också på tågtrafik. Krösatågen är namnet på det tågsystem i Jönköpings län som trafikerar
Växjö och Halmstad. Det öppnar resmöjligheter mellan Kronoberg, Jönköping och Halland. Den 19 augusti 2002
startades nya linjer varav den största är direktturen mellan Växjö och Jönköping, vilka är regionens två
metropoler.
Genom Krösatågens trafik fördubblas antalet turer mellan Växjö och Värnamo, vilket också innebär fler
anslutningar till södra stambanan i Alvesta , både från Värnamo och från Växjö. Det kommer att gå ett tåg i
timmen mellan Växjö och Värnamo samt vara betydligt lättare att resa mellan Växjö och Halmstad.
Öresundståget trafikerar också Kronoberg och stannar b la i Växjö.11
Ett år efter premiären den 6 jan 2002 kan konstateras att resandet med tåg ökat med 16% mellan Kalmar och
Öresundsregionen respektive Växjö och Öresundsregionen. Svenskarna reser dessutom mer tåg än någonsin och
SJ uppvisar ett ökat resande med 5% under 2002.12
Kust- till- Kust tågen trafikerar sträckan Göteborg – Alvesta – Kalmar/Karlskrona. Banan trafikeras med X31, d
v s Öresundståg som mellan Kalmar och Göteborg gör uppehåll i Borås, Limnared, Hestra, Gnosjö, Värnamo,
Rydaholm, Alvesta, Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda och Nybro. I Emmaboda finns anslutning mot
Karlskrona.
Mer tågtrafik finns i regionen då Rikstrafiken, Hallandstrafiken, Kronobergs länstrafik, Kalmar länstrafik och
Jönköpings länstrafik samverkar kring Krösatågen. De sträckor som är länsövergripande är Jönköping –
Vaggeryd – Värnamo – Växjö, Nässjö – Värnamo – Halmstad samt Jönköping – Eksjö – Nässjö – Hultsfred.13

4.7 Biltrafiken i Kristianstad tätort
Biltrafiken är hög i Kristianstad men inga stora egentliga problem finns. Det kan bildas köer i de västra samt
södra delarna av staden vid rusningstrafik. Dessa expanderar främst med handel som i huvudsak är avsedd för
bilister. Det har gjorts trafikmätningar på alla större vägar inne i Kristianstad tätort. Mitt redovisade urval är
gjort på de vägar som har de högsta flödena.
Trafikmängden i Kristianstad tätort under ett genomsnittsdygn år 2002 på de sju mest trafikerade vägarna:
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Sydsams programberedningsgrupp, Länsövergripande kollektivtrafik i södra Sverige, 2002
www.skanetrafiken.skane.se
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www.lanstrafikenkron.se
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www.press.sj.se
13
Sydsams programberedningsgrupp, Länsövergripande kollektivtrafik i södra Sverige, 2002
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Figur 12: Antal fordon på Kristianstads sju mest trafikerade vägar 2002

4.8 Biltrafik i Växjö tätort
Växjö centrum består av flera gågator. Runt dessa finns trafikleder med infarter till parkeringsplatser. Det finns
inga större trafikproblem men på leden mellan centrum och handelsområdet i väster (Samarkand) kan det uppstå
mycket trafik då dessa affärsetableringar kräver att du kommer med bil. Det finns mätningar av biltrafiken i hela
tätorten men de vägar som är mest trafikerade är intressantast. Nedan redovisas årsdygnstrafiken vid sju
mätpunkter på vägar i centrum och infarter år 2002:

Figur 13: Antal fordon på de sju mest trafikerade vägarna i Växjö tätort 2002
Kommentar:
Då trafikarbetet på det statliga vägnätet inte täcker in trafiken i tätorterna är en uppskattning av trafiken lämplig
där. Eftersom det finns ett stort antal vägar i tätorterna är det svårt att uppskatta hur mycket trafik som sker. På
de mest trafikerade vägarna görs regelbundet mätningar. Jag har valt att redovisa de sju mest trafikerade vägarna
i respektive tätort. Trafiken på den mest trafikerade vägen är i de bägge städerna ungefär lika och ligger kring 17
000 bilar per dygn. De övriga sex vägarna är nästan lika trafikerade. Den totala trafikskillnaden mellan alla vägar
i Kristianstad och Växjö visar att Växjö hade några tusen bilar mindre på vägarna under ett genomsnittsdygn.

4.9 Trafikarbetet (mängden trafik) 1998

Vägverket genomför regelbundna mätningar på sitt vägnät, d v s det statliga vägnätet. De senaste kompletta
mätningarna från Region Sydöst och Region Skåne är från 1998. Dessa mätningar har skett helt oberoende av
varandra i regionerna. Det har skett en allmän trafikökning sedan dess. Siffror redovisas i miljoner
axelparskilometer och sedan räknats om till miljoner fordonskilometer genom att multiplicera Europavägar och
Riksvägar med 0,85 och Länsvägar med 0,9.
Trafikarbetet i miljoner fordonskilometer per år:
Kristianstad

Växjö

Europavägar

162

0

Riksvägar

91

265

Länsvägar

205

86

Tot

458

352

Utan genomfartstrafik

396

327

Kilometer per person/år

5312

4410

När man tar bort genomfartstrafiken, vilket förklaras under rubriken genomfartstrafik, minskas siffrorna med
7,1% för Växjö kommun och 13,6% för Kristianstad vilken är den uträknade för kommunen. Den totala trafiken
blir 352 – 7,1% = 327 miljoner fordonskilometer per år i Växjö och 458- 13,6% = 396 miljoner fordonskilometer
per år i Kristianstad.
Väglängd i km i kommunen:
Kristianstad

Växjö

Europavägar

46

0

Riksvägar

50

150

Länsvägar

657

609

Tot

75314

75915

Kommentar:
Trots att väglängden i Kristianstad är mindre och genomfartstrafiken nästan dubbelt så hög som i Växjö uppvisar
ändå Kristianstad ett trafikarbete i kommunen på 69 miljoner fler fordonskilometer per år än i Växjö kommun.
Det är 21 % mer.
För att göra siffrorna än mer förståeliga gjordes en uträkning med hjälp av ovanstående uppgifter om hur många
fordonskilometer som genomsnittligt kördes på det statliga vägnätet per dag. Det visade sig att i Kristianstad
blev resultatet 1,08 milj fordonskilometer/dygn och i Växjö blev resultatet 0,89 fordonskilometer/dygn. Således
en skillnad på 0,19 miljoner fordonskilometer per dag.

4.10 Personkilometer (enskild uppskattad reslängd)
Med hjälp av Vägverkets personal gjordes en datasökning i RIKS-RVU+RES, (rikets resvaneundersökning) med
mätning av delresor i enheten personkilometer. Personalen har arbetat med scenariot att Kristianstad har en
större mängd trafik och detta kan ha påverkat resultatet. Där fanns data för alla trafikslag men p g a lågt antal
personer i urvalet redovisas det totala värdet och bilvärdet. Mätperioden var 1998-2000 och baseras på hur långt
människor tror att de färdats.
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Kristianstad

Växjö

Personkm 3 år

1225 milj

742 milj

Personkm/år

408 milj

247 milj

Personkm/inv

5513 km

3337 km

Bilförare 3 år

817 milj km

667 km

Bilförare 1 år

272 milj km

222 milj km

Bilkm/inv

3675 km

3000 km

Urvalet

62 pers som bilförare
157 pers totalt

241 pers
505 pers

Kommentar:
Den totala färdlängden fördelat på alla färdsätt var 1 miljard 225 miljoner km för alla invånare i Kristianstad
kommun. Det benämnes personkilometer och gäller under 3 år. Den är 65 % mer än för Växjö. För bilförare är
siffran 667 miljoner kilometer på tre år och 222 miljoner på ett år, vilket gör en skillnad på 22 %. Växjö uppvisar
mindre antal kilometrar än Kristianstad. Urvalet var lågt speciellt i Kristianstad med följd att siffrorna är mindre
trovärdiga men visar på ett resultat i samma riktning som andra mätningar och jämförelser.

4.11 Resvaneundersökningar
Kristianstad
I Kristianstad finns ingen aktuell resvaneundersökning för utan den senaste är från 1990 och visar på följande val
av färdsätt:
Resor fördelade över färdsätt i
Krisianstad 1990
Bil,förare
GC+moped
uppgift saknas
Kollektivt
Arbetsplats i
anslutning till bostad
Bil, passagerare
Annat färdsätt

Figur 14: Resor fördelade över färdsätt i Kristianstad

Bilaga 1: Resandesiffror till och från Kristianstad 1998
Växjö
Syftet med undersökningen var att ta fram en nulägesbeskrivning (2002) över det resande som sker inom
kommunen. Ett urval av 3 600 personer i åldrarna 12-84 har gjorts från tolv utvalda områden. Undersökningen
genomfördes med hjälp av postenkät och en resdagbok. I resdagboken fick varje person beskriva sina resor
under bestämda dagar. I resdagboken finns 10 910 resor beskrivna och uppräkningen visar att ca 57 000
personer, fördelade på 31 000 hushåll tillsammans gjort 153 000 resor under en vardag, 117 000 resor under en

lördag och 98 000 resor under en söndag. Reslängden fick intervjupersonerna själva skatta. Det är därför ej
faktiska reslängder.
Största målet för resor är arbetet med 32 procent följt av fritidsresor som står för 21 procent. Bilresandet är det
dominerande färdmedlet, mer hos män än kvinnor. Andelen bilresor under högtrafik är 60 % och aningen lägre
under dagen som övrigt. Under helgen stiger bilandelen till över 70 % av alla färdmedel. Mer än hälften av alla
bilresor är kortare än fem kilometer och 80 procent av alla resor är kortare än 10 km.
Bussresandet är förhållandevis litet i kommunen. Andelen av resorna är på 8 procent under vardagar.
Skolungdomar är de flitigaste bussresenärerna. Det skiljer inte mycket mellan män och kvinnor, båda åker lika
lite buss. Bussresorna är förhållandevis långa i kommunen med ett genomsnitt på 10,6 km.
Cykelresandet är omfattande i kommunen. Under vardagarna görs 18 % av resorna per cykel däremot är det 20
% som aldrig cyklar. 22 % av arbetsresorna görs med cykel.
Till fots är det färdsätt som är jämnast fördelat mellan olika grupper. Mitt på dagen är andelen till fots som högst
och är 16 % av förflyttningarna. Medelsträckan för att förflytta sig till fots är 1,4 km.16
För mer siffror och karta över resultatet i resvaneundersökningen se:

Bilaga 8: Växjö resvaneundersökning.

4.12 Genomfartstrafik (trafik som passerar)
I de uppgifter som erhållits gällande trafikarbetet på det statliga vägnätet är all trafik inräknad, vilket innebär att
genomfartstrafiken måste bort i och med att det antogs att den skulle skilja sig åt i bägge fallen. I programmet
EMME/2 gjordes en analys av genomfartstrafiken. Det visade sig att trafikarbetet (fordonskilometer) för
genomfartstrafiken var 7,1 % av totala trafikarbetet i Växjö kommun. Samma förutsättningar för Kristianstad
gav 13,6 % genomfartstrafik. Siffrorna är jämförbara men eftersom det är en modell skall det tolkas som sådan
och ej som faktiska värden. En adderad matris användes för analysen innehållande personresor i bil, lätt
yrkestrafik med bil och lastbil. Personresematrisen som står för ca 75 % av trafikarbetet är vetenskapligt
framtagen medan de andra källorna är mer osäkra.
Övriga felkällor kan vara nätets finmaskighet i tätorterna. Detta är ungefär lika detaljerat i Växjö och
Kristianstad. All annan genomfartstrafik än den som går på de större vägarna E22, 21 och väg 19 i Kristianstad
och vägarna 23, 25, 30 i Växjö går förlorad i analysen. Den trafiken borde förvisso vara försumbar i
sammanhanget.

Bilaga 12: Mätpunkter för genomfartstrafik Växjö kommun

Bilaga 13: Mätpunkter för genomfartstrafik Kristianstad kommun
Mätpunkterna i Kristianstad kommun togs vid E22 Bromölla, E22 Linderöd, väg 21 Önnestad, väg 19 Hanaskog
och väg 19 Degeberga.
Mätpunkterna i Växjö kommun togs vid väg 30 Väckelsång, väg 122 Linneryd, väg 25 Hovmantorp, väg 31.01
Lenhovda, väg 23 Åseda, väg 30 Lammhult, väg 738 Moheda, väg 25 Alvesta och väg 23 Huseby.
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För att kontrollera uppgifterna från modellen kontrollerades även hur denna överensstämmer med verkligheten
(årsdygnstrafiken fordon). Den visade sig vara olika för kommunerna.
Kristianstad: Modell
E22 Öst tpl Hammar
19 Söder om Vinnö
118 norr Åhus 9200
E22 Väst tollarp
19 Norr Degberga
21 väst Önnestad
Växjö:
30 S Växjö
23 S Växjö
25 Öster om Alvesta
23 Öst Växjö
30 Norr Växjö 4200
25 Öster om Växjö

Verkligt
15900
4400
7500
8600
4300
11900
Modell
8400
8000
13200
9200
4000
6800

+/- %
12400
4200
+23
6800
3200
9700
Verkligt
4500
5500
7900
5900
+5
5100

+28
+5
+26
+34
+23
+/- %
+87
+45
+67
+56
+33

Kommentar:
Kristianstadmodellen visar värden som är acceptabla med överskattning på ca 25 % på de största vägarna.
Motsvarande värden för Växjö visar ej på samma acceptans utan ligger på runt 50 % överskattning.
Vid ny kontroll av skillnaderna mellan modell och verklighet avseende bara långväga trafik, vilket är den trafik
som har en start och målpunkt minst 10 mil från varandra, blev överskattningen mindre i båda fallen och för
Kristianstad var det 12 % som medelvärde och för Växjö 18 % som medelvärdesöverskattning jämfört med
siffror som speglar den verkliga trafiken.

