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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Det pågår för närvarande ett detaljplanearbete för kvarteret Älgen i centrala 

Karlshamn, se lokalisering i Figur 1. 

 

Figur 1. Planområdets lokalisering.  

Syftet med denna trafikutredning är att vara ett underlag för Karlshamn kommuns 

arbete med detaljplanen för Älgen 5 m.fl. Utredningen ger rekommendation på 

parkeringstal och bedömer trafikalstring utifrån två scenarion för användningen av 

tillkommande byggnader. 
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1.2 Planförslag 

Planområdet innefattar de befintliga fastigheterna Älgen 5, Älgen 7, Älgen 8, Älgen 9 

och Älgen 11 samt del av och Karlshamn 2:1, se Figur 2. 

 

Figur 2. Befintliga fastigheter (till höger) och plankartan från samrådsskedet (till vänster) 

Inom planområdet finns idag en gardinaffär (Älgen 9) och hotellverksamhet (Älgen 7 

och Älgen 8). Älgen 11 och Älgen 5 upplåts i nuläget som bilparkering. I planområdets 

södra del (Del av Karlshamn 2:1) finns idag ett pumphus på parkmark och en 

biotopsskyddad trädallé. 

Enligt den nya detaljplanen slås fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11 samman, och 

detaljplanen ska här möjliggöra ett nytt funktionsblandat kvarter genom att tillåta 

användningarna bostad, centrumhandel, restaurang och trygghetsboende. För den nya 

bebyggelsen medger planförslaget fem våningar med sammanlagd bruttoarea på ca 6 

700 m2. 

Delen av fastigheten Karlshamn 2:1 behålls som platsmark och befintlig gång- och 

cykelväg bevaras. 

Älgen 7 och 8 bildar en ny fastighet i detaljplanen som inrymmer hotellverksamheten. 

Ingen nybyggnation eller förändring av verksamheten planeras. 

Inom planområdet finns idag inte några bostäder. Öster om planområdet ligger en rad 

med friliggande enbostadshus och en kontorsbyggnad. Väster om den angränsande 

Drottninggatan finns ett område med flerbostadshus och radhus. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs hur planområdet är kopplat till befintligt gatunät och 

kollektivtrafik. 

2.1 Gång- och cykeltrafik 

I anslutning till planområdet finns cykelbanor längs Stadsportsgatan, Ågatan och 

Kungsgatan (som leder vidare norrut via Kaptensgatan), se Figur 3. 

 

Figur 3. Cykelbanor i anslutning till planområdet. Källa: Cykelkarta Karlshamn kommun 2018. 

Befintliga gång- och cykelbanor fungerar relativt väl för att nå målpunkter i 

Karlshamn.  

Generellt har befintliga gång- och cykelvägar i centrala Karlshamn enkel standard och 

begränsad bredd. Det saknas effektiva tvärförbindelser för cyklister mellan Prinsgatan 

och Erik Dahlbergsvägen - gatorna ofta enkelriktade hela eller delar av sträckan vilket 

försämrar framkomligheten för cyklister. Detta främjar inte cyklisternas tillgänglighet 

mellan planområdet och Karlshamns Station. 

För resor till fots är det enkelt att nå både centrum och Karlshamns station. 

2.2 Kollektivtrafik 

Planområdet har nära tillgång till busstrafik med hållplats City Gross cirka 100 meter 

västerut vid Prinsgatan, och till tågstationen öster om planområdet är det cirka 500 

meter. 
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Figur 4. Planområdet och hållplatser för kollektivtrafik. 

Vid busshållplatsen City Gross trafikerar linje 1 (Svängsta-Asarum-Karlshamn) och 

linje 2 (Mörrum-Asarum-Karlshamn). Även regionbussarnas linje 250 till Ronneby, linje 

350 till Sölvesborg och linje 635 till Olofström angör City Gross. 

Utbudet av kollektivtrafik och närheten till busshållplatser och stationen är bra, vilket 

ger goda förutsättningar att ersätta bilresor till och från planområdet med 

kollektivtrafik, gång och cykel. Detta ska avspeglas i parkeringstalen för planområdet. 

 

Figur 5. Hållplatser för linje 1 och 2 (Blekingetrafiken 2019-04) 
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2.3 Biltrafik 

I april 2019 gjorde Karlshamns kommun trafikmätningar i planområdets angränsande 

vägnät, se Figur 6 för mätpunkter och resultat. 

 

Figur 6. Antal fordon per dygn samt andel tung trafik i april 2019. 

Mätningarna visar att det är relativt låga trafikmängder i gatunätet, och att andelen 

tung trafik är låg. 
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3 Trafikutredning 
I detta kapitel presenteras scenarion för kommande exploatering, hur mycket 

parkering det bör planeras för samt hur mycket trafik som kommer att alstras av 

tillkommande bostäder och verksamheter. 

3.1 Scenarion 

Två möjliga scenarion för tillkommande byggnader har tagits fram av Karlshamn 

kommun. Dessa två scenarios ligger till grund för att bedöma hur mycket parkering 

som behövs, samt för bedömningen av hur mycket trafik som kommer alstras. 

Detaljplanen ska medge bostäder i flerbostadshus av varierande storlek. Detaljplanen 

ska också ge möjlighet till ett trygghetsboende. Med trygghetsboende avses ett tryggt 

och i viss mån anpassat boende för äldre personer med utrymmen för gemensamma 

måltider och aktiviteter. Trygghetsboendet kan vara bemannat med personal under 

vissa delar av dagen och kan kräva flera besök av hemtjänstpersonal över dygnet. 

Förutom olika former av boende kommer detaljplanen att tillåta centrumhandel med 

mindre butiker samt café- och restaurangverksamhet. 

Scenario 1  

Scenario 1 innehåller bostäder, trygghetsboende samt centurmhandel och restaurang 

enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Uppdelning av ytor scenario 1. 

Användningar Älgen 5+11 BTA (Bruttoarea) 

Bostäder (ej trygghetsboende) 2 250 m2 

Trygghetsboende 2 000 m2 

Centrumhandel/restaurang 500 m2 

Total BTA 4 750 m2 

 

Scenario 2 

Scenario 2 innehåller bostäder, trygghetsboende och handel enligt Tabell 2. 

Tabell 2 Uppdelning av ytor i scenario 2 

Användningar Älgen 5+11 BTA (Bruttoarea) 

Bostäder (ej trygghetsboende) 1 140 m2 

Trygghetsboende 2 000 m2 

Centrumhandel 500 m2 

Total BTA 3 640 m2 
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3.2 Angöring 

En förutsättning i utredningen är att biltrafik till och från den nya bebyggelsen ska nå 

parkerings- och angöringsytor via en anslutning mot Drottninggatan enligt Figur 7. 

Drottninggatan är områdets huvudgata och utformningen innebär att gatorna öster om 

planområdet inte belastas av trafik som alstras av den tillkommande bebyggelsen. 

Sophämtning ska hanteras via Matrosgatan. 

Utredningen rekommenderar att kopplingen mellan Drottninggatan och ytan för 

parkering och angöring görs 5,5 meter bred för att kunna hantera mötande biltrafik 

och möjliggöra för räddningsfordon att nå ytan.  

 

Figur 7. Skiss med byggnader, parkeringsyta och anslutning mot Drottninggatan. (Karlshamns 
kommun) 

  



 

 

PM 

Trafikutredning detaljplan för fastigheten Älgen 5 m.fl.  Sida 11 (15) 

 

3.3 Parkeringstal och parkeringsbehov 

Parkeringstal innebär det minsta antal bil- och cykelparkeringsplatser som ska 

anordnas på kvartersmark vid ny- och tillbyggnad, ändrad användning av fastighet 

eller vid förtätning på befintlig fastighet. Med parkeringstal säkerställs att 

parkeringsbehovet säkerställs på ett sätt som inte belastar intilliggande allmän plats, 

exempelvis intilliggande gatumark. 

I denna utredning har anpassade parkeringstal tagits fram för tillkommande 

bebyggelse utifrån parkeringstal från andra kommuner, efter platsspecifika 

förutsättningar samt utifrån Karlshamns kommuns mål att ha restriktiva parkeringstal 

för bilparkering inom planområdet. För cykel är parkeringstalen generösa. 

I Tabell 3 nedan presenteras utredningens förslag på parkeringstal som tagits fram i 

samarbete med Karlshamns kommun. För trygghetsboende nyttjas bilparkeringen 

främst för anställda, men begränsad tillgång till bilparkering finns även för de boende 

på trygghetsboendet. 

Tabell 3 Förslag på parkeringstal. 

Användning Parkeringstal Bil 

(ppl per 1000 m2 BTA) 

Parkeringstal Cykel 

(ppl per 1000 m2 BTA) 

Bostäder 7 20 

Trygghetsboende 5 7 

Centrumhandel 6 8 

Restaurang 13 7 

 

Parkeringsbehov scenario 1 

Med föreslagna parkeringstal behövs 31 parkeringar för bil och 63 parkeringsplatser 

för cyklar anläggas, se Tabell 4.  

Tabell 4 Antal parkeringsplatser för scenario 1 

Användning BTA 

(m2) 

P-tal Bil Bil-

parkering 

(st.) 

P-tal Cykel 

 

Cykel-

parkering 

(st.) 

Bostäder 2 250 7 16 20 45 

Trygghetsboende 2 000 5 10 7 14 

Handel/restaurang 500 9 5 8 4 

Summa: 4750  31  63 

 

Om all parkering ska lösas som markparkering inom fastigheten innebär detta att den 

byggbara ytan inte medger den byggnad som i Figur 7 finns inritad öster om den L-

formade huskroppen som löper längs Drottninggatan. 
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Figur 8 Skiss med markparkering scenario 1. 

Utredningens rekommendation är att förlägga de 16 parkeringsplatserna för boende i 

flerbostadshus i garage under huset tillsammans med parkeringsplatser som kommer 

att tillhöra boende på trygghetsboendet. Övriga parkeringsplatser anläggs som 

markparkering. 

Verksamheterna ska lokaliseras i markplan, och möjligheten att skapa 

parkeringsplatser utmed Drottninggatan som hanterar trafik till och från 

verksamheterna kan övervägas för att minska trafik till och från gårdsytan. 

Parkering utmed Drottninggatan bör i så fall göras för att understödja 

biltillgängligheten till handel och restaurangverksamhet. Sådan parkering bör inte 

inräknas i uppfyllandet av det parkeringskrav som Karlshamns kommun ställer på 

byggherrar och fastighetsägare då kommunen bör behålla möjligheten att ändra 

markanvändningen utmed gatorna om det uppstå behov av att omvandla dessa platser 

till extra körfält, cykelbanor eller liknande. 

I kommande planering måste också beaktas att det behövs ytor för vistelse och 

cykelparkering, vilket gör det angeläget att begränsa bilparkeringens ytanspråk. 
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Parkeringsbehov scenario 2 

Behovet av parkering i scenario 2 uppgår till 21 parkeringsplatser för bil och 41 

parkeringsplatser för cykel, se Tabell 5. 

Tabell 5 Antal parkeringsplatser för scenario 2 

Användning BTA 

(m2) 

P-tal Bil Bil-

parkering 

(st.) 

P-tal Cykel 

 

Cykel-

parkering 

(st.) 

Bostäder 1140 7 8 20 23 

Trygghetsboende 2000 5 10 7 14 

Handel 500 6 3 8 4 

Summa: 3640  21  41 

 

Precis som i scenario 1 kan inte all bilparkering att hantera som markparkering om 

byggnaden som är inritad öster om den L-formade huskroppen (i Figur 7) ska rymmas 

inom fastigheten, se Figur 9. 

 

Figur 9. Skiss med markparkering scenario 2. 
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Om flerbostadshusens parkering hanteras i garage behövs cirka 13 parkeringsplatser i 

markplan skapas, vilket redovisas i Figur 10. 

 

Figur 10 Skiss med markparkering för 13 parkeringsplatser för bil. 

Övriga rekommendationer för parkering i området 

Det bör i kommande arbete med planeringen av området utredas om viss angörings- 

och korttidsparkering för bil kan förläggas på gatumark längs Drottninggatan, främst 

den som är knuten till centrumhandel och restaurangverksamhet. Detta skulle 

innebära att angöringstrafiken inte behöver hanteras inom planområdet och på så sätt 

inte stör de boende, till skillnad om trafiken istället leds in till en parkeringsyta inom 

planområdet.  

Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6) skall bilparkering för personer med 

funktionsnedsättning ordnas inom 25 meter från målpunktens entré, den ska placeras 

strategiskt i förhållande till offentlig service samt tillgodoses framför annan parkering 

och anpassas efter behov. 

Avgiftsbelagd bilparkering kan vara svår att motivera utan att införa avgifter eller 

reglering även i omgivande gatunät. Om ambitionen med att bilparkering ska hanteras 

inom respektive fastighet är det viktigt att det inte finns tillgång till avgiftsfri 

bilparkering i nära anslutning till fastigheten. Risken är stor att omgivande gator då 

används för parkering, vilket kan skapa irritation.  
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3.4 Trafikalstring 

En grov bedömning av hur mycket biltrafik som alstras av tillkommande bostäder och 

verksamheter av scenario 1 och scenario 2 har gjorts. 

Alstringen bygger på antaganden om antal bilresor per dygn för boende och hur 

många gånger parkeringsplatser kopplade till verksamheter omsätts per vardagsdygn. 

Osäkerheten är mycket hög då omsättning av parkeringsplatser är start kopplat till 

verksamhetstyp. Exempelvis har oftast en mindre frisörsalong färre kunder per timme 

än en pizzeria.  

Scenario 1 bedöms alstra ungefär 200 – 350 fordonsrörelser per dygn. 

Scenario 2 bedöms alstra ungefär 150 – 250 fordonsrörelser per dygn. 

Eftersom planområdet ansluts till Drottninggatan kommer samtlig alstrad trafik att 

belasta Drottninggatan som i nuläget trafikeras av cirka 2500 fordon per dygn. Detta 

innebär att Drottninggatan efter genomförande av detaljplanen kan komma att 

trafikeras av cirka 2700 – 2800 fordon per dygn. Alstringen bedöms inte skapa 

framkomlighetsproblem på Drottninggatan eller på omkringliggande gatunät.   

 

 

 

 

 

 

 


