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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Jakobsberg är ett område i södra delen av Karlstad som ska utvecklas med
bostäder och verksamheter. Igenom området planeras det för att Södra
förbindelsen ska gå. Södra förbindelsen är en väg som ska gå från
Skogshallsleden, via en bro över Klarälven till Jakobsberg och sen vidare till
Hammaröleden. Södra förbindelsen ska kunna användas av genomfartstrafik
från Hammaröleden till Ullebergsleden samt fungera som anslutning till
området Jakobsberg.
Södra förbindelsen ska också användas av busstrafik. Tanken är att
Karlstadstråket ska passera igenom Jakobsberg vilket innebär en tät
bussturtäthet på sträckan.

1.2

SYFTE

Syftet med denna analys är att utreda om ett busskörfält eller andra
bussprioriterade åtgärder behövs på Södra förbindelsen igenom Jakobsberg
för att säkerhetsställa en god framkomlighet för busstrafiken.

1.3

METOD

År 2017 tog WSP på uppdrag av Karlstad kommun fram en övergripande
trafikmodell som täcker hela Karlstad och Hammarö kommun. Modellen är
framtagen i programmet MeTrans (mesoskopisk trafikmodell). Trafikmodellen
består av tre delar:




Bilinnehavsberäkning
Efterfrågeberäkning
Nätutläggning

Nätutläggningen görs i programmet Vissim meso som är en hybridmodell där
meso- och mikrosimuleringar kan göras i samma program.
Den framtagna trafikmodellen har använts för att ta fram en trafikprognos för
nuläget och för år 2040 baserat på kommunens markanvändning. En
trafikprognos är en förutsägelse om hur trafiken kommer att utvecklas i
framtiden utifrån givna förutsättningar. För att göra en trafikprognos används
en kvantitativ trafikprognosmodell (i det här fallet MeTrans) där resandet
beräknas med hjälp av matematiska formler som är estimerade utifrån
resvaneundersökningar. Nulägesmodellen är kalibrerad mot trafikräkningar
och mot kommunens resvaneundersökning från år 2014. Trafikprognosen är
framtagen på liknande sätt som Trafikverkets trafikprognosmodell Sampers.
Skillnaderna mot Sampers är att kommunens trafikmodell är mer detaljerad
och att den är kalibrerad mot de resmönster och de resandevolymer som
finns i kommunen vilket Sampers inte är. Detta gör att kommunens
trafikmodell representerar verkligheten på ett bättre och mer detaljerat sätt. 1
Det finns olika typer av trafikprognosmodeller som kan användas för att
förutsäga hur trafiken i ett område kommer att utvecklas i framtiden. Alla

För mer detaljerad beskrivningen av trafikmodellen se rapporten ”Karlstad
trafikmodell-prognos 2040”
1
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prognosmodeller bygger dock på att modellen matas med en viss typ av
indata som ligger till grund för de resultat som modellen sedan genererar.

Figur 1. En trafikprognosmodell matas med olika typer av indata och ut från modellen
kommer sedan olika typer av resultat.

Förutom att göra en allmän förutsägelse kring hur trafiken kommer att
utvecklas i framtiden så kan trafikmodellen också användas för olika typer av
scenarioanalyser. Till exempel till att analysera vad som händer om:







En ny väg byggs
Kollektivtrafiknätet utökas
Parkeringsavgifterna höjs
Gång och cykel blir mer attraktivt
Trängselskatt införs
Det blir en ny exploatering i ett område

Kommunens trafikmodell har använts som verktyg vid utredningen av detta
scenario.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

En ny huvudväg sträcker sig från Rosenborgsgatan genom Jakobsberg till
Ullebergsleden via en ny bro över älven. Vägen igenom Jakobsberg är den
enda tillfarten till området. Vägen är också en genomfartsgata för trafiken
mellan Hammaröleden och E18.
I Jakobsberg planeras det för 2 500 bostäder varav cirka 2 100 bostäder är
flerfamiljshus och 360 är småhus. I området kommer det också finnas en
grundskola, fyra förskolor med vardera fem till sex avdelningar samt någon
typ av annan verksamhet i bottenplan i byggnaderna närmast den nya
huvudgatan igenom området. Omfattningen och typ av verksamhet är ännu
inte fastställd.
Inom området kommer det finnas ett flertal lokalgator som ansluter till
huvudgatan. Det kommer dock bara finnas två fullständiga korsningar längs
med gatan där det går att svänga åt alla hållen. För de flesta lokalgatorna är
det inte tillåtet att korsa körbanan vilket innebär att det bara går att svänga
höger ut från lokalgatorna och höger in på lokalgatorna. Fordon som vill göra
en vänstersväng måste vända vid någon av de cirkulationsplatser som finns
inom området.
Längs med huvudgatan kommer det finnas ett antal busshållplatser och
övergångsställen. Det är antaget att busshållplatserna är utformade som
fickhållplatser. Busshållplatserna längs med Rosenborgsgatan är utformade
som stopphållplatser.

Figur 2. Busshållplatser, övergångsställen och busslinjer i Jakobsberg.
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Området Jakobsberg är indelat i sex olika prognoszoner (se Figur 3). Inom
respektive område kommer det finnas bostäder samt verksamheter. På den
östra sidan av Jakobsberg antas 90 % av bostäderna vara flerfamiljshus
medan det på den västra sidan antas vara 80 % flerfamiljshus. Resterande
bostäder är radhus, parhus eller villor.
För förskolorna är det antaget att det går 20 elever per avdelning och att
varje avdelning har 6 stycken personal. För skolan är det antaget att det är
en tvåparallellig skola från F till 6 med cirka 300 elever och 40 personal.
I den nordöstra delen av området finns det redan idag ett flertal
arbetsplatser. 150 av dessa arbetsplatser antas flytta till en annan del av
Karlstad då Jakobsberg exploateras. Resterande arbetsplatser är kvar i
området. Detta innebär att det även i framtiden antas finnas ett flertal
arbetsplatser i det området som ligger längst norrut i Jakobsberg.

Figur 3. Planprogram Jakobsberg.
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RESULTAT

Södra förbindelsen kommer i framtiden att användas av både
genomfartstrafik mellan Hammaröleden och Skogshallsleden samt av trafik
med start- och målpunkt i Jakobsberg. Simuleringarna visar att trafikflödet
under maxtimmen kommer vara cirka 1 000 fordon per timme på
förbindelsen och cirka 10 000 fordon per dygn. Figurerna nedan visar
timflödet under eftermiddagens maxtimme samt ÅDT-flödet.

Figur 4. Timflöde under eftermiddagens maxtimme.
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Figur 5. ÅDT-flöde på Södra förbindelsen (dubbelriktat flöde).

3.1

NOLLALTERNATIV

I nollalternativet går busstrafiken tillsammans med biltrafiken och bussarna
har ingen särskild prioritet. Hållplatserna är utformade som fickhållplatser på
Södra förbindelsen och som stopphållplatser på Rosenborgsgatan. Vid
fickhållplatserna är det antaget i simuleringen att bilarna släpper ut bussarna
då de ska lämna hållplatsen.
På Södra förbindelsen är kapaciteten under eftermiddagens maxtimme god.
Figur 6 visar att den relativa fördröjningen är låg i hela området förutom på
Rosenborgsgatan, norr om cirkulationsplatsen. Där uppstår det stundvis köer
vilket kan ses i Figur 7.
Den totala restidförlusten för busstrafiken i östgående riktning i
nollalternativet jämfört med friflödeshastigheten är cirka en minut.
Fördröjning uppstår på grund av den kö som uppstår på Rosenborgsgatan,
på grund av att bussarna ibland måste stanna vid övergångsställena samt att
de behöver sakta in vid inkörning till hållplatser och cirkulationsplatser.
Bussarna i västgående riktning har en mindre restidsförlust då det är mindre
biltrafik i denna riktning under eftermiddagens maxtimme.
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Figur 6 Relativ fördröjning i nollalternativet.

Figur 7 Kö norrifrån på Rosenborgsgatan.

3.2

SCENARIO 1 – BUSSKÖRFÄLT

Simuleringarna visar att kapaciteten på Södra förbindelsen är god under
eftermiddagens maxtimme med cirka 1 000 fordon per timme tillsammans i
båda riktningarna. Eftersom kapaciteten är god på Södra förbindelsen även
då busstrafiken går tillsammans med biltrafiken behövs inget busskörfält eller
andra prioriteringsåtgärder i korsningspunkterna längst med Södra
förbindelsen för att säkerhetsställa att bussarna får en god framkomlighet.

3.3

SCENARIO 2 – ANDRA BUSSPRIORITERANDE
ÅTGÄRDER

Simuleringarna visar att det framförallt är på Rosenborgsgatan norrifrån som
bussarna kan hamna i kö bakom biltrafiken. Anledningen till att det uppstår
kö på denna sträcka är för att det är många fordon som kommer söderifrån
på Rosenborgsgatan som ska svänga vänster in på Södra förbindelsen.
Trafiken som kommer norrifrån på Rosenborgsgatan måste väja för denna
trafikström vilket gör att det uppstår kö. För att säkerhetsställa att
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busstrafiken får god framkomlighet även på Rosenborgsgatan har två olika
åtgärder testats:


Signal i cirkulationsplatsen som detekterar när en buss kommer och
då ger rött för trafiken i cirkulationsplatsen så att trafiken norrifrån
kommer ut.
Med denna åtgärd hamnar bussarna fortfarande i kö bakom
biltrafiken, men köer norrifrån blir något kortare vilket leder till en
liten restidsförbättring för bussarna, den är dock inte särskilt stor.
Med denna åtgärd blir det dessutom mer kö söderifrån.



Busskörfält på den sista biten in mot cirkulationsplatsen norrifrån.
Denna åtgärd ger förbättrad framkomlighet för busstrafiken. Restiden
minskas med ungefär 20 sekunder för busslinjen som kommer
norrifrån. All fördröjning försvinner dock inte på grund av att bussar
fortfarande måste väja för gång- och cykeltrafik vid
övergångsställena.

Restid buss
5

Restid [min]

4
3
2
1
0
Norr-väst
Nollalternativ

Busskörfält

Figur 8. Restid från buss från Rosenborgsgatan till strax innan bron på Södra
förbindelsen.
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SLUTSATS

Simuleringen visar att ett busskörfält inte behövs längs med Södra
förbindelsen för att säkerhetsställa god framkomlighet för busstrafiken. Det
behövs inte heller några särskilda prioriteringsåtgärder i korsningspunkterna
längs med Södra förbindelsen för att säkerhetsställa en god framkomlighet
för bussarna med de prognosticerade trafikvolymerna.
I planprogrammet för Jakobsberg planeras det för bara ett fåtal fullständiga
korsningspunkter där det går att göra en vänstersväng och korsa körbanan.
Om det skulle vara fler korsningar där det är möjligt att svänga vänster skulle
framkomligheten på förbindelsen påverkas (om det inte finns svängfält) då
denna trafik kan komma att blockera bil- och busstrafik som kommer
bakifrån. Trafikflödet in på de mindre lokalgatorna är dock relativt litet vilket
innebär att det bara skulle vara vid några få tillfällen under maxtimmen som
detta skulle ske.
Simuleringen visar att det endast är på Rosenborgsgatan norrifrån som det
uppstår vissa kapacitetsproblem under eftermiddagens maxtimme. För att ge
bättre framkomlighet för busstrafiken har ett busskörfält på sträckan testats.
Simuleringen visar att ett busskörfält ger en något förbättrad framkomlighet
på sträckan. Vid en jämförelse med nollalternativet går det att se att med ett
busskörfält blir restidsförbättringen cirka 20 sekunder.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 700 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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