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Inledning
Planeringen av programområdet för Mjörnstranden kommer att pågå under många år och
många inblandade kommer inte att finnas med under hela genomförandet. PM:et har därför också till syfte att beskriva ställningstaganden och rekommendationer för trafikstruktur
och mobilitet inom och till området, så att dessa finns med i senare skeden av planeringen.
Ställningstaganden och resonemang kommer dock att behöva fördjupas i kommande delar
av planeringen, vilket gör att planprogrammet främst ska ses som en inriktning för vidare
studier.
Under samrådet framkom önskemål om tydligare beskrivningar av förslaget och dess effekter på trafiksituationen utanför planområdet.
Den långsiktiga visionen för Mjörnstranden är att knyta området närmare staden och med
tiden låta området definieras som ett attraktivt sjö- och centrumnära område.

Syfte

Denna sammanfattande PM för trafik och mobilitet är en kompletterande bilaga till planprogrammet för Mjörnstranden. Då det finns flera komplicerande förutsättningar i området så
är syftet att övergripande beskriva dessa samt de lösningar som föreslås för att få till en
bra trafiksituation.

Områdets förutsättningar
Planprogrammet
Programområdet ligger väster om Alingsås stadskärna vid sjön Mjörn. Området avgränsas
av Västra Stambanan, Säveån, Mjörn och bostadsområdet Lövekulle. Planområdets landareal uppgår till ca 62 hektar. Delen närmast Sörhaga ligger ca 1 km från stadskärnan och
Skaverydsdelen drygt 2 km.
Mjörnstranden ska vara ett levande och tillgängligt område för boende i området, för allmänheten och besökare. Programmet syftar till att skapa utrymme för ca 550 nya bostäder, marina, utveckling av campingområde samt restaurang med mera som stimulerar till
liv och rörelse i området. Det ska vara lätt att nå området med cykel och att promenera
från stadskärnan och stationen. Närheten till centrum och befintlig bebyggelse innebär
även förutsättningar till att skapa en bebyggelse som ger underlag för såväl service och
kollektivtrafik.

Läget i staden
Mjörnstranden är omgivet av bebyggelse på alla håll utom mot vattnet. En utveckling av
området bidrar till att närliggande områden i Lövekulle och Stadsskogen blir mer sammanhängande med övriga staden, framförallt Sörhaga. Västra Sörhaga kan även ses som en
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utvidgning av den centrala delen av staden. Befintlig infrastruktur för trafik och teknik kan
nyttjas i stor utsträckning.
Det finns två entréer till området med bil; Viktoriagatan i Sörhaga som övergår till Lövekullevägen och Stadsskogsgatan med bro över järnvägen. Fotgängare och cyklister kan även
ta sig över Säveån via Mjörnsvallsbron eller genom tunneln i Alfhem. Kommer man sjövägen finns det inte många ställen att lägga till som gäst, även om strandområdet är stort.
Västra stambanan är en barriär i området. I takt med att trafiken genom åren har ökat på
järnvägen så har den effekten förstärkts. Där det tidigare fanns övergångar i plan är det
idag staket eller andra hinder för att korsa. Järnvägen ligger dock väl placerad i landskapet
och upplevs inte så tydligt som att den bryter upp staden.
Säveån är en självklar tillgång för staden men skapar också en uppdelning mellan de norra
och södra delarna.
Bilar och bussar kan korsa järnvägen på bron mellan Stadsskogen och Lövekulle samt i
viadukten på Västra Ringgatan, varemellan det är ett avstånd på ca 2,7 km. Gående och
cyklister har några fler passager. Mellan Lövekullebron och gång- och cykeltunnel vid Alfhem är det 960 m (faktiskt avstånd) och 705 m fågelvägen. Mellan Alfhem och tunneln i
Swedenborgsgatans förlängning är det 1340 m (faktiskt avstånd) och 940 m fågelvägen.

Bild 1. Dagens passager för gående och cyklister under eller över järnvägen.
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Resvanor
Resvanor och färdmedelsandel är svårt att mäta. De undersökningar som har gjorts visar
på att 44 % av vardagsresorna i Alingsås sker till fots, med cykel eller kollektivt och 51 %
med bil. Andelen bilresor är näst lägst av kommunerna i Västra Götaland efter Göteborg.
Detta beror sannolikt på Alingsås kompakthet som föranleder korta avstånd inom tätorten,
samt en stark lokal arbetsmarknad. I Alingsås slutar ca 80 % av kommuninvånarnas resor
på vardagar i den egna kommunen. Sett till andelen resor som görs med cykel utmärker
sig invånarna i Alingsås med högst andel cykelresor i regionen.

Mobilitet istället för trafik
På grund av områdets karaktär (fritidsändamål, idrott mm) och läge i staden så kommer
det vara mycket viktigt att jobba med att göra gång, cykel och kollektivtrafik till förstahandsval. Detta särskilt då många målpunkter riktar sig mot barn och unga.
Mobilitet i området innebär att fokusera på Mjörnstranden som rekreativt område, med vistelse i första hand och transport i andra hand.
För att få en bra trafiksituation krävs en utblick för alla trafikslag även utanför planområdet,
exempelvis cykelväg i Sörhaga, utvecklat cykelstråk i Nolhagaparken, trafiksituationen vid
Viktoriagatan/Stråhles allé, trafikföring och utformning i Stadsskogen m.m.

Bild 2. Lövekullevägen förslås att flyttas närmare järnvägen vilket skapar en lugnare strandlinje med mer utrymme för gång och cykel. Nya gångvägar och stigar föreslås på ytor som idag är svårtillgängliga.

5

Planprogram Mjörnstranden

Beskrivning per trafikslag
Gång

Mjörnstranden ska fortsatt vara ett område för rekreation och vistelse. Möjligheten att flanera, motionera och ta sig till målpunkter utmed strandlinjen behöver utvecklas även om
utgångsläget är gott.

Bild 3. Dagens trafikmiljö förbi Mjörnvallen kan upplevas som otrygg då både bilar, gående och cyklister blandas på ett otydligt sätt. Parkerade bilars backrörelser utgör också en risk.

För att skapa ännu bättre förutsättningar för gående så förutsätts att gående och cyklister i
hög grad separeras. Hela området från piren till Lövekulle camping ska vara ett promenadvänligt rekreativt stråk och en del av strandpromenaden. Utmed vattnet ges många möjligheter att stanna till vid bryggor, kajer, parker och torgbildningar.

Möjliga åtgärder
•

Förbi Mjörnvallen anläggs ett gångutrymme utmed badstrandens bakkant. Detta
kan eventuellt göras grusat likt i Nolhaga och förutsätts hållas separerat från cykel.

•

Dagens väg mellan Mjörnvallen och Alfhem görs om till cykelväg och nuvarande
gång och cykelväg blir till för enbart gående.
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•

Dagens grusade stig mellan Alfhem och campingen rustas upp och förlängs mot
Lövekulle via Fritidsvägen.

Cykel

Cykelmöjligheterna på Mjörnstranden är idag goda men kan utvecklas, främst i relation till
centrum och stationen. En av de viktigaste åtgärderna för att få fler att känna sig bekväma
med att välja cykeln är att det finns ett bra sammanhängande nät. Insatser behövs för att
skapa en högkvalitativ cykelväg genom Sörhaga för att koppla ihop Mjörnstranden med
centrum och stationen.
Inom området bör cykel separeras från gång i så stor utsträckning som möjligt i det genomgående stråket. Fler förbindelser mot Nolhaga och Kavlås på sikt kan också göra systemet mer finmaskigt för cyklister och gående.

Bild 4. Kartan illustrerar saknade länkar för cykel mot Nolhaga och Sörhaga (blå streckad linje). Röda streck
illustrerar dagens gång och cykelvägar. Dessa varierar i kvalitet och motsvarar inte alltid dagens krav på god
standard.
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Kollektivtrafik

Bussar trafikerar i dagsläget inte området på ett tillräckligt bra sätt, men förutsättningarna
bedöms som goda ur geografisk synvinkel då området ligger mellan befintliga stadsdelar.
Fler boende i området ger ett bättre underlag för kollektivtrafik som förbinder centrum, Sörhaga, Mjörnstranden och Lövekulle med varandra.
Busstrafik mellan centrum och Lövekulle kan på ett naturligt sätt passera genom området
med behöver fler av- och påstigande på sträckan utmed Mjörnstranden. Programmet avser
att ge förutsättningarna för detta genom att planera för både fler boende och besökande.
Busshållplatser planeras in från början och blir naturliga delar av platsbildningar. Tre busshållplatser föreslås inom området vid Mjörnvallen, Alfhem och vid bron till Stadsskogen.
Dessa får ett lagom långt avstånd mellan varandra, och korta avstånd till bostäder och
målpunkter.
Det är inte aktuellt att hänga upp planeringen av området på en ny tågstation, men den
måste finnas med som en möjlighet. En tågstation placeras i direkt anslutning till bron över
järnvägen vid Skaveryd.

Bil

Biltrafik till och från Mjörnstranden kommer att vara viktig även i framtiden. På grund av de
begränsningar som finns i infrastrukturen kommer det att vara viktigt att undvika de onödiga resorna.
De viktigaste åtgärderna för att skapa en bra trafiksituation är, förutom att hålla nere behovet av bilresor, att trimma nuvarande system. Nedan beskrivs åtgärder som har studerats i
programarbetet.

Åtgärder inom området
•

Biltrafik orienteras närmare järnvägen än idag genom att flytta Lövekullevägen på vissa
delar.

•

En ny cirkulation där Skaverydsvägen och Lövekullevägen möts (intill Stadsskogsbron).

Studerade åtgärder utanför området
•

En till möjlighet att köra in i Sörhaga från Västra Ringgatan via Södra strömgatan ger
enligt trafikanalyser mycket god effekt. På så sätt avlastas Viktoriagatan på den del
som är mest belastad då en stor del av trafiken inte fortsätter förbi lasarettet.

•

En ytterligare förbindelse för alla trafikslag från Stadsskogen/Kavlås har studerats översiktligt, men ser snarare ut att öka trafiken på Viktoriagatan än tvärtom då en sådan förbindelse skapar en gen körväg från norra stadsskogen till centrum.
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•

En ny väg söder om Stadsskogen har studerats, men enligt trafiksimuleringar kommer
en sådan väg ha mycket begränsad effekt för att minska trafiken på andra vägar.

•

Se över utformningen av Stadsskogsgatan för att öka framkomligheten utan att det får
negativ inverkan på trafiksäkerhet. Åtgärder som föreslås att utreda vidare är att ta bort
förhöjningar i gatan intill cirkulationerna, mer robusta och delvis överkörningsbara rondeller, samt att se över den centrala timglashållplatsens utformning.

Beräknad biltrafik utanför planområdet
Sörhaga
Antalet bilpassager kommer att öka främst på Lövekullevägen och Viktoriagatan jämfört
med dagens trafikflöde. På nedanstående bild redovisas antaganden om hur biltrafiken fördelas samt förslag på åtgärder och vilken effekt dessa bedöms ha. Antaganden bygger på
planprogrammets föreslagna placering av bostäder inom området. Antalet bilresor per hushåll har bedömts till 2,5 bilresor per bostad och dag i Sörhaga och 3 bilresor i Skaveryd,
vilket bygger på normala antaganden för bedömningar i liknande arbeten.

Bild 5. Beskrivning av antaganden och möjliga åtgärder.
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Att fördela trafiken in till Sörhaga från Västra Ringgatan på två korsningar istället för en
som idag kommer att ge betydande effekter på trafiken på Viktoriagatans östra delar. På
den östliga delen av Viktoriagatan beräknas en minskning på knappt 40 %, men åtgärden
ger även en minskning fram till ungefär Oxelgatan. Denna effekt innebär att även med en
generellt ökad trafik samt en exploatering på Mjörnstranden så kommer den östra delen av
Viktoriagatan ha mindre trafik om ca 20 år än idag (se bilder nedan, figur 96 och 97).

Bild 6. Förändring i trafikflöde mellan scenario 16 (öppning av infart från Södra strömgatan till Sörhaga) och
nulägemodellen. Rött innebär ökning, grönt minskning. Tjockare streck betyder större skillnad.
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Bild 7. Beräknade trafikflöden (fordon/vardagsdygn) i scenario 16 år 2040.

På sträckan väster om Oxelgatan är det möjligt att leda in trafik som ska till delar av de nya
bostäderna via Poppelgatan för att hantera en ökad trafik på grund av planförslaget. På så
sätt undviker man den mest känsliga delen, vilket är de två avsmalningar som finns i höjd
med ångbåtsvarvet.
I den trafikmodell som tagits fram för Alingsås beräknas trafiken att öka från dagens ca
1900 fordonspassager vid avsmalningarna väster om Poppelgatan en normal vardag till ca
3300 år 2040, vilket innefattar ett antagande om exploatering på Mjörnstranden som helt
belastar dagens vägnät (se bild 8 nedan).
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Bild 8. Beräknade trafikflöden år 2040 (fordon/vardagsdygn).

Skulle istället Poppelgatan användas som huvudsaklig infart för en stor del av de nya bostäderna i Sörhagas förlängning så bedöms trafiken vid avsmalningarna att minska med ca
600 fordonspassager jämfört med om alla använder Lövekullevägen.
Bedömning har förutom i trafikmodellen även gjorts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Verktyget ger resultat som ligger ungefär i linje med ovanstående, men
överskattar antalet gående och kollektivtrafikresenärer jämfört med dagens fördelning, och
underskattar också antalet bilresor och cykelresor.
Utifrån normala antaganden om vilken kapacitet en gata har så uppstår inga större kapacitetsproblem i Sörhaga även med ökad trafik, särskilt om Södra Strömgatan öppnas mot
Sörhaga från Västra Ringgatan.

12

Bild 9. Bilden beskriver en situation år 2040 utan förändringar i dagens vägnät, där orange färg illustrerar hög
belastning och grön färg inom en normal belastning för vägens dimension.

Hur många bilar från de tillkommande bostäderna som väljer Viktoriagatan som genomfart
påverkas självklart av hur attraktiv gatan upplevs att köra, och hur alternativen ser ut. Därför kan åtgärder för att underlätta genomfart på Stadsskogsgatan till exempel få effekter på
Viktoriagatan, på samma sätt som att fartdämpande åtgärder på Viktoriagatan likt de som
finns på Stadsskogsgatan kan minska genomfartstrafiken. Utöver detta finns god potential
att få fler att åka kollektivt, gå och cykla till, från och inom Mjörnstranden, vilket minskar
trycket på den befintliga infrastrukturen.
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Stadsskogen
Trafikbelastningen på Stadsskogsgatan bedöms bli ungefär densamma som dagens nivåer, förutsatt att den nya gata som planeras i detaljplanen för etapp 4 i stadsskogen
byggs, vilken förbinder Skogskullegatan med Rubingatan. Detta innebär att fler fordon använder denna väg istället för Stadsskogsgatan än vad som tillkommer till följd av exploatering på Mjörnstranden.
Effekter på E20 och andra vägar till följd av nya bostäder mm på Mjörnstranden är svåra
att bedöma, men troligen kommer tillkommande trafik att märkas främst vid Hedvigsbergs
korsningen med en ökning av ca 400 fordon utifrån antaganden gjorda med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och övriga antaganden om resvägar som redovisats ovan.
Bedömningen i programarbetet är att planens påverkan på det statliga vägnätet är marginell och att utbyggnaden inte utgör någon påtaglig skada på riksintresset för kommunikation. Vidare görs den generella bedömningen att bostadsutbyggnad i detta läge i Alingsås, i
lägre grad kommer att bidra till trafikbelastningar på de statliga vägarna än vad som skulle
ske om motsvarande mängd bostäder skulle byggas längre från stadens centrum.
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