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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Planarbete pågår med syfte att möjliggöra en växande kommun i service- och naturnära miljö. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt särskilt 
boende i utkanten av Mörrum tätort. Bostadsbebyggelsen föreslås bestå av marklägenheter, 
parhus, villor och radhus och området föreslås få en förskola med kapacitet på upp till 12 
avdelningar. Denna trafikutredning är tänkt att utgöra en del av underlaget till det fortsatta 
detaljplanearbetet.  

 

Planområdet ligger i sydvästra delen av Mörrums tätort och består i dagsläget av mestadels 
ängsmark och är cirka 7,8 hektar stort. Området gränsar till Perstorpsvägen i väst, 
Gustavstorpsvägen i norr, järnvägsspår i söder och befintlig bebyggelse vid Ekeliden och 
Hantverksvägen i öster samt till KABOs bostadsområde i nordöst. 

1.2 Syfte 
Denna trafikutredning har till syfte att utreda trafikalstring och flödesfördelning inom 
planområdet samt planförslagets påverkan på omgivande vägnät, hur luftkvaliteten påverkas, 
vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan behövas, vilken parkeringsnorm som krävs med hänsyn 
till områdets geografiska läge, närhet till kollektivtrafik och tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafik. Utredningen ska även föreslå lämpliga dimensioner på vägar och vändplaner inom 
allmän platsmark i planområdet och redogöra för bedömning av lämplig placering av angöring 
till området och om området bör ha en eller flera angöringar. 

Figur 1 Planområdets lokalisering 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Trafik 
Planområdet består i dagsläget till största delen av ängsmark med en skogsremsa i den östra 
delen och området omfattar även delar av Trafikverkets vägar som avgränsar området i väster 
genom Perstorpsvägen och i norr genom Gustavstorpsvägen. Både Gustavstorpsvägen och 
Perstorpsvägen har i dagsläget relativt låga trafikflöden. Gustavstorpsvägen har ett trafikflöde 
på cirka 800 ÅDT varav cirka 28% är tung trafik och flödet är störst på eftermiddagar kring 
klockan 16.00. Perstorpsvägen har ett trafikflöde på cirka 250 ÅDT varav andelen tung trafik är 
cirka 27% och högst flöde mitt på dagen kring klockan 13.00. 

Figur 2 Första utkast detaljplan för vidare utredning 
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2.1.1 Busstrafik 
På Gustavstorpsvägen i anslutning till korsningen med Perstorpsvägen finns i dagsläget en 
enklare landsbygdshållplats för regionbuss 350. Linje 350 trafikerar hållplatsen tre gånger per 
dag, två gånger mot Karlshamn och en gång mot Pukavik. Närmast belägna stadsbusshållplats 
ligger på Sölvesborgsvägen i anslutning till Stationsvägen och avståndet till denna hållplats 
ligger på ett avstånd mellan 400-550 meter för boende i nya planområdet. I dagsläget finns 
inga planer på att utöka stadstrafikens linjer att även trafikera via nya planområdet. Se Figur 4 
Nuvarande placering av busshållplatser, visar regional hållplats i anslutning till planområdet i 
väster och stadstrafikhållplats mer centrerat i anslutning till Mörrums centrum. 

Figur 3 Planområdets utbredning 
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Figur 4 Nuvarande placering av busshållplatser, visar regional hållplats i anslutning till planområdet i väster 
och stadstrafikhållplats mer centrerat i anslutning till Mörrums centrum. 

3 Tillkommande trafik 
Alstring av trafik från det nya planområdet och utifrån nuvarande gators trafik har gjorts med 
hänsyn till uppräkning enligt Trafikverkets uppräkningstabell för trafikflöden EVA till år 2040. 
Dock har vi utifrån den nya detaljplanens placering mellan begränsande vägar och 
bebyggelseskyddad naturmark antagit att gatorna inom planområdet inte kommer att påverkas 
av ett ökat trafikflöde på grund av förändringar som tillkommande bebyggelser, 
regionsutveckling m.m. vilket redovisas genom uppräkning med EVA. Uppräkning mellan år 
2020 och år 2040 har dock gjorts för Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen som båda har 
betydligt större påverkansområden och påverkas av förändringar inte bara lokalt.  
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3.1 Trafikalstring och flödesfördelning 

3.1.1 Trafikalstring från bostäder (Område A, B & C) 
Det finns olika sätt att beräkna trafikalstring från bostäder vid en exploatering. Ett sätt är att 
utgå från antalet bostäder. Antalet bostäder har i denna utredning tagits fram genom en 
uppskattning av genomsnittlig boyta på ca 100m2, detta då villor är större medan lägenheter 
kan vara mindre. Sammansättningen har antagits till 33% villor, 33% radhus och 33% 
lägenheter. En bostad bedöms erfarenhetsmässigt alstra 3-5 resor per dygn, då ingår resor som 
boende gör, sophämtning och alla andra nödvändiga transporter. Bedömningen i denna 
utredning är att relativt många har bilen som första val i Mörrum trots exploateringens centrala 
läge. Bedömningen baseras på uppgifter från beställaren samt att bilen mer frekvent väljs som 
färdmedel i mindre tätorter. Detta sammantaget har lett till att vi valt att alstra 5 resor per 
dygn och bostad, vilket för planområdet leder till en trafikalstring på 405 fordonsrörelser per 
dygn för område A, 460 för område B och 175 för område C.  

Figur 5 Tillkommande antal fordonsrörelser per dygn och fastighetsområde. 

3.1.2 Förskola (Område D) 
Antaganden i detta avsnitt är förankrat hos beställaren och dess utbildningsorganisation. 

Förskolor har en tendens att generera en del biltrafik och baserat på förutsättningen att de 
flesta föräldrar bedöms välja bilen som färdmedel när de hämtar/lämnar sina barn så gäller det 
även denna förskola. Det faktum att det finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät kring 
planområdet och dess centrala läge görs dock antagandet att ca 20% av föräldrarna väljer att 
gå eller cykla till och från förskolan. 
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12 förskoleavdelningar motsvarar i snitt 240 barn enligt antagande förankrat hos 
utbildningsförvaltningen. Sammantaget med den antagna färdmedelsfördelningen ger det en 
trafikalstring på ca 385 fordon mellan klockan 7:00-8:30 på morgonen. Per vardagsdygn 
handlar det om en alstring på ca 770 fordon, vilket motsvarar ca 550 fordon per dygn. 

Till 12 förskoleavdelningar uppgår personalstyrkan enligt uppgift till tre personal per avdelning, 
dvs 36 stycken samt ca 5 övrig personal. 20% av dessa bedöms välja att gå eller cykla till 
arbetet och således tillkommer ca 25 fordon (ca 50 fordonsrörelser) per dygn. 

Antalet leveransfordon till förskolan antas uppgå till ca 5 fordon per vecka, dvs knappt 1 fordon 
(2 fordonsrörelser) per dygn. 

Det ger totalt en ÅDT på ca 660 för förskoleverksamheten. 

3.1.3 Särskilt boende (Område E) 
Särskilda boenden genererar generellt mindre mängd trafik än förskoleverksamheter, eftersom 
vårdtagarna bor på boendet och inte förflyttar sig i samma utsträckning. Samtidigt har boendet 
ett högre antal anställda som genererar rörelser och de boende är ofta beroende av färdtjänst 
för att röra sig utanför området. Besökande närstående genererar även de en del trafik. I och 
med det centrala läget i Mörrum med god cykelförbindelse görs ett antagande att 20% av de 
boende och besökande väljer att ta kollektivtrafik, gå eller cykla till boendet. 

Boendets BTA på 1200m² genererar 24 boende och enligt KOLADA (2019) så har 
Karlshamnskommun 0,35 personal per vårdtagare, vilket här genererar 9 anställda per skift 
(dag & natt). Denna personal arbetar alla dagar i veckan och genererar 2 rörelser per fordon 
vilket resulterar i en ÅDT på 30. 

De boende antas i snitt få 1 besök per person i veckan, var av 80% av tar bilen, vilket alstrar 
ett flöde på 5,5 fordonsrörelser per dygn. 

Under vardagarna antas en färdtjänstresa äga rum totalt vilket genererar en ÅDT på 1,5. 

Antalet leveransfordon till det särskilda boendet antas uppgå till ca 5 fordon per vecka, dvs 
knappt 1 fordon (ca 2 fordonsrörelser) per dygn. 

Det ger totalt ca 40 fordonsrörelser per dygn till och från det Särskilda boendet. 

3.1.4 Framtida trafikmängd 
Dagens trafikmängder har räknats upp till år 2040 genom att använda Trafikverkets 
trafikuppräkningstal för EVA. Mellan år 2020 och år 2040 beräknas trafiken i Mörrum öka med 
cirka 20 %. Detta ser vi dock inte är fallet inom själva detaljplanens område då det skapas goda 
gång- och cykelvägsförbindelser till centrum och stationen där goda pendlingsmöjligheter finns 
med pendelbussar och Öresundståg samtidigt som framtida bebyggelser inte kan ske inom 
planområdets närmaste omgivning som alstrar trafik till detaljplanens gatunät på grund av 
bland annat begränsningar med anledning av närhet till spår. Med anledning av detta har vi valt 
att inte räkna upp trafikflödet på de nya gatorna mellan år 2020 och 2040.  

Exploateringen innebär dock en relativt stor ökning av trafikmängden på gatorna närmats 
planområdet. En sammanställning av trafikalstringen för huvudgatan inom 
exploateringsområdet samt på Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen, förutsatt dagens 
utformning presenteras i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Trafikmängder före och efter exploatering. 

4 Studerade alternativ för angöring till området 
Detaljplanen innebär att minst en angöring behöver skapas till det nya området. Angöring kan 
ske från antingen Gustavstorpsvägen eller Perstorpsvägen, alternativt från båda. Både 
Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen har Trafikverket som väghållare. I utredningen har en 
analys och en bedömning gjorts kring de olika alternativen, redovisat nedan.  

4.1 Alt. 1 Angöring via Gustavstorpsvägen 
En infart från Gustavstorpsvägen innebär en relativt gen angöring till området med bil från 
tätortens centrum. Detta främjar framför allt biltrafik och innebär att alla leveranser och 
hämtning-lämning på förskolan behöver passera genom hela planområdet då förskolans 
fastighet ligger i planens södra del. Alternativet skapar en hel del trafik i hela området och den 
gena bilvägskopplingen bedöms främja valet av bil vid exempelvis hämtning och lämning vid 
förskolan. Se Figur 6.  

4.2 Alt.2 Angöring via Perstorpsvägen 
En infart från Perstorpsvägen innebär att gående och cyklister främjas då det blir genare att 
välja gång- och cykelväg till planområdet från tätortens centrum och östra delar. Detta ligger 
väl i linje med kommunens cykelpolicy som bland annat säger att ny infrastruktur och 
bebyggelse ska lokaliseras och utformas så att cykeln som trafikslag prioriteras högst. Cykeln 
ska vara det snabbaste färdmedlet. 

Gata Trafikmängd (ÅDT) 
före exploatering år 
2020 

Trafikalstring (ÅDT) 
från exploatering 

Trafikmängd (ÅDT) 
efter exploatering år 
2040 

Perstorpsvägen 250 1700 2000 

Gustavstorpsvägen 800 820 1800 

Huvudgata - 1700 1700 

Figur 8 Alt. 3 Angöring via 
både Perstorpsvägen och 
Gustavstorpsvägen. 

Figur 7 Alt. 2 Angöring via 
Perstorpsvägen. 

Figur 6 Alt. 1 Angöring via 
Gustavstorpsvägen. 
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Om angöringen skapas i Perstorpsvägens södra del inom planområdet blir sträckan som 
trafikanter passerar inom området till och från förskolan kortare än vid angöring från 
Gustavstorpsvägen. Perstorpsvägen har lägst trafikflöde av de två vägarna men har samtidigt 
en plankorsning med järnväg att ta hänsyn till vilket kan innebära viss köbildning under vissa 
tider. Trafikverket som väghållare har i yttrande till kommunen krävt att placeringen blir minst 
50 meter och gärna 100 meter, från befintlig plankorsning. Se Figur 7. 

4.3 Alt.3 Angöring via både Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen  
Att angöra området från två håll ger en god fördelning av biltrafikflödet inom området och kan 
till viss del minska körsträckorna. Gatunätet inom området riskerar dock att bli mer omfattande 
än de övriga två alternativen med en längre gata som är utformad som huvudgata. Två 
angöringar innebär även ökad risk för genomfartstrafik och oönskad smittrafik. Generellt sett 
önskar Trafikverket som väghållare att antalet angöringspunkter till deras vägnät hålls nere och 
de har i yttrande tidigare till kommunen förespråkat en anslutning. Se Figur 8. 

4.4 Bedömning 
Utifrån ovan angivna konsekvenser och möjligheter bedöms alternativ 2, med angöring från 
Perstorpsvägen, vara det mest gynnsamma alternativet utifrån trafiksäkerhet och 
framkomlighetssynpunkt men även ur cykelperspektiv då detta trafikslag får genaste vägen till 
området. Särskilt viktigt bedöms behovet vara att hålla nere köravståndet inom planområdet för 
trafik till och från förskolan då denna verksamhet alstrar mest trafik inom området.  

5 Beräknad belastning och behov av utformning för 
anslutning till Perstorpsvägen 

Vid anläggande av ny huvudgata som föreslås ansluta mot Perstorpsvägen har en beräkning av 
korsningens belastning gjorts med hjälp av programverktyget Capcal. Resultatet visa på en låg 
belastningsgrad på under 0,1 för år 2040 med fullt utbyggt detaljplaneområde. Se bilaga 2. 

Utifrån dessa beräkningar bedöms anslutningen få en god framkomlighet och flödena ger inte 
heller krav enligt VGU på separat vänstersvängfält. Anslutningen föreslås utformas så att 
lastbilar kan svänga ut och in men inte nödvändigtvis dimensioneras för att kunna möta ett 
annat fordon samtidigt då trafiken huvudsakligen inte består av lastbilstrafik. Se Figur 9. 

Figur 9 Körspår för lastbil i korsning ut mot Perstorpsvägen. 
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6 Köbildning i samband med fällda bommar vid 
plankorsning 

Utifrån förespråkad placering av angöring via Perstorpsvägen har en utredning kring köbildning i 
samband med ökad trafik till och från nya planområdet studerats för att säkerställa att ett 
tillräckligt långt kömagasin kan skapas och att köbildning inte i större omfattning påverkar 
angöringen till området.  

Utifrån den alstring som gjorts för år 2040 där man bedömer att ca 51 fordon kör söder ut på 
Perstorpsvägen i maxtimme har en beräkning gjorts utifrån uppmätta bomfällningstider på ca 2 
min. Beräkningen har även tagit hänsyn till förskolans lite mer intensiva centrering av flödet på 
morgonen. Resultatet visar på en teoretisk kölängd på ca 72 meter år 2040 vilket ger ett 
tillräckligt magasin med god marginal vid anläggande av angöring enligt föreslagen placering.  

7 Förslag på gatuutformning 
Utifrån behov av framkomlighet och trafiksäkerhet har utredning gjorts kring behov av 
separering och utformning av gator inom planområdet enligt de riktlinjer som finns i VGU. 
Gatorna inom området får två olika funktioner och kan delas upp i huvudgata och mindre 
bostadsgator.  

Figur 10 Plankarta med exploateringsområden och principskiss över gatuutformning. 
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7.1 Huvudgata 
Utifrån trafikmängd och framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt föreslås den angörande 
gatan från Perstorpsvägen utformas med gångbana på ena sidan och cykelbana på den andra. 
Detta då gatans dimensionerande trafikmängd för år 2040 bedöms hamna över 1500 ÅDT och 
det genom denna utformning även kan säkras en framtida gång- och cykelvägskoppling vidare 
öster ut från planområdet. Föreslagen sektion ger inte utrymme för parkering längsmed gatan 
om exempelvis en sopbil och lastbil ska kunna mötas och en vändplats med möjlighet för lastbil 
att vända föreslås behöver anläggas i gatans ändpunkt i öster. Se Figur 11.  

Figur 11 Föreslagen sektion för huvudgata. 

7.2 Stickgata nr.1 och 2 
Stickgatorna numrerade 1, 2 och 3, se Figur 10 Plankarta med exploateringsområden och 
principskiss över gatuutformning., dimensioneras för en trafikmängd under 500 ÅDT och 
innebär enligt VGU att gatorna bör utformas med minst en gångbana utan krav på separat 
cykelbana. Utifrån de behov som framkommit har bedömning gjorts och förslag på utformning 
tagits fram. Förslaget innebär att personbilar kan mötas med god komfort (utrymmesklass A) 
och lastbil och bil kan mötas i låg hastighet (utrymmesklass B). Sektionen tillåter begränsad 
parkering längsmed gatan och trafik kan då endast passera förbi i en riktning i taget. Se Figur 
12. 

Figur 12 Föreslagen gatusektion för gata 1 och 2. 
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7.3 Stickgata nr.3 
Gata benämnd nr.3 i Figur 10 Plankarta med exploateringsområden och principskiss över 
gatuutformning. behöver dimensioneras för en trafikmängd över 500 ÅDT och bör enligt VGU 
utformas med minst en gångbana. Utifrån de behov som framkommit har bedömning gjorts och 
förslag på utformning tagits fram där gångbanan föreslås på båda sidor. Detta då ambitionen är 
att ett gång- och cykelflöde från Mörrums centrala delar ska kunna knytas till förskolan via 
fastighetsmark i norra planområdet och vidare via denna gata ner till verksamheten. Föreslagen 
gatusektion innebär att personbilar kan mötas med god komfort (utrymmesklass A) och lastbil 
och bil kan mötas i låg hastighet (utrymmesklass B), se Figur 13. Sektionen tillåter begränsad 
parkering längsmed gatan och trafik kan då endast passera förbi i en riktning i taget. 

 

Figur 13 Föreslagen gatusektion för gata 3. 

8 Utformning av cykelvägnät 
Utifrån de behov av framkomlighet och trafiksäkerhet som oskyddade trafikanter har behöver 
goda kopplingar skapas för gång- och cykelvägar inom och till och från det nya planområdet. 
Separat gång- och cykelväg behövs för att skapa en god koppling till befintliga cykelstråk och 
tätortens centrumdelar och närliggande skolor.   

Ett förslag har lagts på en tydlig koppling mellan nya förskolan i detaljplanens södra del och 
Sölvesborgsvägens befintliga gång- och cykelvägsstråk via Ekeliden. Denna koppling möjliggör 
också en gen gång- och cykelväg till och från järnvägsstationen vilket ligger väl i linje med 
kommunens cykelpolicy om att öka antalet resor som sker med cykel genom satsningar på 
cykeltrafik. Utredningen har även studerat möjligheten att få till en koppling mellan nya 
planområdets norra del och befintligt gång- och cykelvägsstråk längsmed Sölvesborgsvägen i 
korsning med Gustavstorpsvägen. Se Figur 14. 
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Figur 14 Cykelvägskopplingar till detaljplaneområdet. Föreslagen gång- och cykelväg mot Ekeliden är 
markerad med röd heldragen linje. Föreslaget gång- och cykelstråk markerad med streckad röd linje knyter 
an mot koppling norr ut. 

Friliggande gång- och cykelvägar där cyklist-cyklist-gående ska kunna mötas i bredd bör enligt 
VGU utformas med en bredd på ca 3,5 meter. Utifrån befintlig utformning av gång- och 
cykelvägar i omgivande tätort föreslås en viss anpassning till detta och den föreslagna 
friliggande gång- och cykelvägen mellan områdena föreslås få en bredd på 3 meter. För 
föreslagen gång- och cykelväg längsmed den nya huvudgatan där vi tar höjd för en eventuell 
framtida vidare gång- och cykelstråkskoppling väster ut görs bedömningen att vi kan gå ner 
ytterligare i utrymmesklass och lägga bredden på det gränsvärde på 2,70 meter som anges för 
mötande cyklist-cyklist-gående. 

9 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder 
En trafiksäkerhetsutredning har gjorts där man bedömt vilka behov den nya planen ger upphov 
till ur trafiksäkerhetssynpunkt och vi presenterar här ett antal åtgärdsförslag inom och i 
anslutning till planområdet, se Figur 15. 

 Figur 15 Röda cirklar visar platser med behov av trafiksäkerhetsåtgärder, blå 
markering visar behov av utökat tättbebyggt område. 
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9.1 Utökat tättbebyggt område 
Det nya planerade området innebär en utökning av nuvarande tätortens utbredning och innebär 
att den reglering som i dagsläget finns för tättbebyggt område behöver ses över. I samband 
med verkställandet av det nya området föreslås att nuvarande reglering och skyltning justeras 
för att även omfatta det nya området. En sådan justering skulle då innebära att Perstorpsvägen 
och Gustavstorpsvägen får bashastighet 50 kilometer i timmen istället för som nu 70 kilometer i 
timmen, vilket bedöms rimligt i samband med ny angöring till detaljplaneområdet samt det 
ökade trafikflödet på dessa vägar. 

 

9.2 Säkring av korsningspunkter för gång- och cykeltrafik 
Utifrån de förslag på kopplingar som föreslås för gående och cyklister finns ett antal platser 
identifierade och som kan behöva säkras upp. Det gäller framför allt korsningen över 
Sölvesborgsvägen direkt norr om Ekeliden men även på sikt korsningspunkter på 
Gustavstorpsvägen och på Sölvesborgsvägen direkt norr om Gustavstorpsvägen. Se Figur 15. 

På Sölvesborgsvägen norr om Ekeliden föreslås att ett övergångsställe anläggs med 
cykelpassage för att koppla samman det nya gång- och cykelstråket från nya 
detaljplaneområdet med befintlig gång- och cykelvägsstråk längsmed Sölvesborgsvägens östra 
sida. Gång- och cykelvägen längsmed Sölvesborgsvägen fungerar i dag som skolväg för barn till 
och från Mörrums skola och finns med i tidigare trafikutredning (Mörrums skola trafikutredning 
2019) varför en säker koppling till detta stråk är viktigt för skolbarn från nya 

Figur 16 Foto Gustavstorpsvägen västerut vid korsning med infart till KABOs bostäder. 
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detaljplaneområdet. Övergångsstället bör utrustas med tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer och eventuellt även utredas kring möjligheten att utforma med 
hastighetsdämpande åtgärder. Då det i dagsläget är Trafikverket som är väghållare för vägen 
behöver kontakt tas med dem för möjlighet till genomförande. Utformning av övergångsstället 
bör ske i likhet med befintligt övergångsställe längre norrut på sträckan.   

Om en gång- och cykelväg på sikt anläggs inom planområdets norra del kommer även behov 
kring säkra korsningspunkter på Gustavstorpsvägen och på Kungsvägen norr om 
Gustavstorpsvägen att uppstå. Här finns i dagsläget ingen gång- och cykelväg att ansluta till 
varken på Gustavstorpsvägen eller Kungsvägen. För att kunna koppla ett gång- och cykelstråk 
från nya planområdet via fastighetsmark till Gustavstorpsvägen och därefter vidare till 
Kungsvägen och väster mot målpunkter som matvarubutiker och annan offentlig service, eller 
vidare norrut till skolan, skulle ett antal åtgärder behöva vidtas. Bland annat skulle en ny 
sträcka med gång- och cykelväg behöva anläggas. Den nya kopplingen skulle behöva bestå av 
en passage över Gustavstorpsvägen, en ny gång- och cykelväg på ca 60m längsmed 
Gustavstorpsvägens norra sida, ett övergångsställe över Kungsvägen direkt norr om 
Gustavstorpsvägen och en liten gång- och cykelvägssnutt direkt öster om Kungsvägen för att 
koppla stråket ner till Gustavstorpsvägens förlängning öster ut. Se Figur 17. 

Utifrån platsbesök och förda resonemang har även en alternativ möjlighet till koppling 
identifierats via infartsväg på fastighetsmark direkt nordväst om Sölvesborgsvägen där den 
viker öster ut mot centrum. Denna alternativa koppling begränsar antalet trafikkonflikter mellan 
oskyddade trafikanter och motorfordon till en korsningspunkt över Kungsvägen direkt norr om 
Sölvesborgsvägen där den viker öster ut. Alternativet förutsätter dock även här att en koppling 
på östra sidan skapas i parkyta för att koppla stråket vidare till befintlig gång- och cykelväg. Se 
Figur 18.  

Figur 17 Ny koppling mellan östra sidan Kungsvägen och nya detaljplaneområdet. 



Page 17/27

RAPPORT 

Datum: 2020-10-30 

Den nya föreslagna gång- och cykelvägen i södra delen av planområdet ansluter till befintlig 
gata i öster, Ekeliden. Gång- och cykelvägens anslutning till blandtrafik på Ekeliden bedöms inte 
ur framkomlighetssynpunkt eller utifrån VGUs krav på separering ha några särskilda behov av 
åtgärder då flödet på gatan bedöms vara lågt och bestå av trafik till och från enskilda bostäder. 
Anslutning föreslås utformas enligt Figur 19. 

Figur 19  Förslag på anslutning av ny gång- och cykelväg till befintlig gata, Ekeliden. 

Figur 18 Alternativ ny koppling. 
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9.3 Trafiksäkerhetsåtgärder i samband med ny anslutning till 
Perstorpsvägen 

I den nya föreslagna angöringen till området från Perstorpsvägen behöver ur 
trafiksäkerhetssynpunkt god sikt finnas och hastigheten anpassas. Hastigheten på 
Perstorpsvägen föreslås sänkas till 50kilometer i timmen genom en utökning av tättbebyggt 
område och för hastighet 50kilometer i timmen behöver en sikttriangel på 110m längsmed 
Perstorpsvägen skapas, se Figur 20. 

 
Separata vänstersvängsfält bedöms utifrån krav i VGU inte behöva anläggas i korsningen. En 
breddning av Perstorpsvägen som möjliggör en passage av fordon som väntar på att svänga 
vänster skulle dock enligt Sveriges kommuner och Landstings publikation ”Åtgärdskatalog för 
säker trafik i tätort” kunna reducera olycksrisken med upp till 10% varför en sådan utformning 
vore positiv.  

10 Utredning av parkeringsnorm 
Parkeringsnormen anger de parkeringstal som ska användas som vägledning för att bedöma 
lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både 
cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykelplatser och bilplatser som 
ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för bostäder inom det 
avgränsade området. 

10.1 Förslag till parkeringsnorm  
För att beräkna en rimlig parkeringsnorm för exploateringen i Mörrum har en jämförelse med 
orter med liknade förutsättningar i två andra kommuner (Kalmar och Karlskrona) utförts, se 
bilaga 3. Utifrån denna jämförelse har P-tal på 13 platser/1000 m2 BTA för bil och 32 
platser/1000 m2 BTA för cykel tagits fram, enligt Tabell 1. P-tal för Exploatering i Mörrum. 

Figur 20 Sikttriangel längsmed Perstorpsvägen. 
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Tabell 1. P-tal för Exploatering i Mörrum. 

 
Exploateringsområdet i Mörrum ligger relativt nära (ca 500-600 m till tåg och 100-200 m till 
buss) både tåg (Öresundståg) och regionbuss (Karlshamn-Sölvesborg), vilket får anses som 
hyfsat bra kollektivtrafikunderlag. 

11 Förslag på hantering av parkering inom området 
Parkering för fastigheter inom planområdet föreslås lösas inom varje enskild fastighet. 
Gatunätet möjliggör endast begränsad parkering och det utgör inte yta för fastigheters 
parkeringsbehov. Förskolans fastighet bedöms få ett parkeringsbehov på ca 18 platser för bilar 
och 40 platser för cykel vilket grovt uppskattat skulle innebära en yta på ca 450 m2 respektive 
120 m2. Det särskilda boendet bedöms få ett behov på ca 6 platser för bil och 3 platser för 
cykel vilket grovt uppskattat innebär en yta på ca 150 m2 respektive 9 m2. 

12 Behov av kollektivtrafik 
Avståndet till nuvarande placering av busshållplatser för region- och stadstrafik och 
järnvägsstationen ger en rimlig möjlighet till nyttjande av kollektivtrafik för det nya 
detaljplaneområdet. Avståndet till hållplats är dock lite längre för stadstrafik och området skulle 
gynnas positivt av att stadstrafikhållplats placeras närmare planområdet. Avståndet mellan 
hållplatser i stadstrafik bör enligt handboken Kol-TRAST, planeringshandbok för en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik, ligga mellan 600-800 meter i stadsmiljö. I detta område blir avståndet 
på ca 500m lite längre än det rekommenderade avståndet men samtidigt behöver en avvägning 
kring omläggning av linjer och fler hållplatser göras mot den totala kvaliteten för trafiken. Om 
en ny stadstrafikhållplats blir aktuell i framtiden för området föreslås en placering på 
Perstorpsvägen i anslutning till infartsgatan med en koppling till den gång och cykelväg som 
finns längsmed infartsgatan upp mot förskolan. Även åtgärder på nuvarande hållplats för 
regiontrafik, Perstorps vägskäl, kan i framtiden behöva utredas vad gäller tillgänglighet och 
framkomlighet om antalet turer ökas från dagens mycket begränsade utbud.  

  
FÖRSLAG P-TAL FÖR 
EXPLOATERING I MÖRRUM 

  
Cykelparkering Bilparkering 

Flerbostadshus P-platser per 1000 m2 BTA 32 13 

  P-platser per 1 rok 1,2 0,4 

  P-platser per 2 rok 2,1 0,7 

  P-platser per 3 rok 3 1,1 

  P-platser per 4 rok 4 1,5 

Småhus/radhus P-platser per 1000 m2 BTA - - 
 

P-platser per hus vid 
enskild parkering 

4 2 

  P-platser per hus vid 
gemensam parkering 

4 1,6 

Förskola P-platser per 1000 m2 BTA 40 18 

Äldreboende P-platser per 1000 m2 BTA 2,5 6 
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13 Nulägesanalys luftkvalitet 
I detta kapitel beskrivs luftföroreningar allmänt, vilka halter som finns i regionen och 
kommunen samt vilken trafik och vilka verksamheter som påverkar luftkvaliteten i planområdet. 
För att bedöma luftföroreningssituationen i planområdet har en beräkning av effekterna från 
vägtrafik för luftmiljön utförts. Bedömningen har gjorts med nomogrammetoden för kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10). De framräknade halterna har sedan utvärderats med 
miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet som referens. 

Beräkningar visar att halter av NO2 och PM10 innehålls inom planområdet både vid jämförelse 
mot miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålets preciseringar. Den största andelen av 
årsmedelhalten består av bakgrundshalt som dessutom är konservativt antagen. Trafikens 
bidrag till luftföroreningar i planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsmålets preciseringar överskrids.  

13.1 Luftföroreningar allmänt 
Luftföroreningar medför negativa hälsoeffekter. Ju lägre halter av luftföroreningar desto bättre. 
Som skydd för människors hälsa har regeringen i Luftkvalitets-förordningen1 utfärdat 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna anger högsta acceptabla nivåer av luftföroreningar 
och gäller generellt i den utomhusluft där människor kan vistas i. 

De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 19992. Miljömålen med sina preciseringar 
beskriver vad som är en god miljö i Sverige. Riktvärdena i miljömålet Frisk luft sätts med 
hänsyn till känsliga grupper. 

Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt, exempelvis från industrianläggningar, fordon och 
vedeldade hus påverkar luften i närområdet. Vissa luftföroreningar kan även transporteras 
långa avstånd och över nationsgränser och bidrar till bakgrundshalter. 

Den stora utsläppskällan av luftföroreningar i svenska tätorter är vägtrafiken och högst 
haltnivåer finns i anslutning till större trafikleder och i anslutning till gator i tätorter där höga 
byggnader längs gatorna förhindrar den naturliga utspädningen med vind (s.k. gaturum). 
Utsläppen som uppstår från fordonstrafiken är främst partiklar och kväveoxider och det är även 
de här parametrarna som generellt är svårast att klara miljökvalitetsnormer för i svenska 
tätorter. Positivt är att motorer blir allt effektivare, och att nya mindre miljöskadliga bränslen 
utvecklas. Samtidigt ökar trafikmängden hela tiden, vilket motverkar en del av den positiva 
utvecklingen3 4. 

13.2 Luftkvalitet i Blekinge län och Karlshamns kommun 
Kontroll av luftkvalitet i Blekinge läns kommuner sker inom ramen för Blekinge kustvatten- och 
luftvårdsförbund genom en samverkansgrupp. I samverkansgruppen deltar kommunerna 
Karlshamn, Olofström, Ronneby, Sölvesborg och Karlskrona samt Länsstyrelsen Blekinge.  

Enligt Luftvårdsförbundets kontrollprogram 2020-20215 bedöms de dominerande utsläppen i 
Blekinge vara emissioner och slitagepartiklar från trafiken, vedeldning och punktkällor så som 

                                               

1 Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 
2 Preciseringar av Frisk luft https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/preciseringar-av-frisk-luft/ 
3 Luftkvaliteten i Sverige år 2020, SMHI Meteorologi Nr. 150, 2012 
4 Luftkvaliteten i Sverige år 2030, SMHI Meteorologi Nr 155, 2013 
5 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021, Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund 
genom en samverkansgrupp. 
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fjärrvärmeverk, industrier och lantbruk. En viktig påverkande faktor är vädret, både temperatur 
och inversionsförhållanden kan påverka och ge upphov till högre eller lägre halter av 
luftföroreningar. De luftföroreningar som Blekinge sannolikt har högst halter av och därmed 
behov av att kontrollera är NO2, VOC samt partiklar PM10.   

Det sker inga mätningar i Mörrums tätort men resultat från övriga mätstationer i kommunernas 
samverkansgrupp kan studeras. Karlshamns tätort ligger närmast Mörrum av de olika 
mätstationerna och Mörrum tillhör Karlshamns kommun. Olika parametrar mäts på olika 
mätstationer och kan variera mellan åren. Mätstationer finns både i urban bakgrundsmiljö 
(bakgrundshalter i tätort) och i gaturum (längs trafikerad gata med hus på båda sidor).  

NO2-halterna som årsmedelvärden i Karlskrona har minskat från cirka 20 μg/m3 i mitten av 
1980-talet till ca 10 μg/m3 20176. 

PM10-halterna i Karlshamn och Karlskrona har drygt halverats från 20 - 25 μg/m3 till cirka 10 
och 11 μg/m3 från 2000-talet till år 2017 som årsmedelvärde.  

Samtliga årsmedelvärde ligger under miljökvalitetsmålet. 

13.3 Planområdets omgivning 
Planområdet ligger i sydvästra delen av Mörrum i utkanten av tätorten. Söder om planområdet 
löper järnvägen och sydväst om planområdet finns Mörrums avfallsanläggning som drivs av 
Västblekinge Miljö AB, VMAB. I övrigt så ligger större anläggningar för miljöfarlig verksamhet7 
på längre avstånd från tätorten (Södra Cell Mörrum pappersindustri och Gussagården 
Djurhållning).  

Förhärskande vindriktning i sydöstra Sverige är sydvästlig8 vindriktning. Det innebär att 
planområdet större delen av året påverkas av vind som blåser från sydväst. Både järnvägen och 
Mörrums avfallsanläggning ligger sydväst om planområdet. 

Järnvägen 
Avståndet från järnvägen till planerade bostäder och skolområdet är ca 80 m. Utsläpp från 
järnvägstrafiken9 till luft består mest av metallpartiklar som frigörs vid slitage på räls, 
kontaktledning, hjul och bromsar. Eftersom metallpartiklar är jämförelsevis tunga transporteras 
de inte iväg så långt utan faller ned nära järnvägen. Enligt Trafikverket visar mätningar att 
halterna av partiklar inte överskrider EU:s miljökvalitetsnorm i järnvägsmiljöer utomhus. Det 
gör de inte ens nära spåren, direkt efter att tåg bromsat in eller i väderförhållanden som brukar 
medföra att partikelhalterna blir extra höga. Luftföroreningar från järnvägen bedöms därmed 
inte medföra någon väsentlig påverkan på planområdet. 

Mörrums avfallsanläggning, VMAB 
Avfallsanläggningen ligger ca 1 km sydväst om planområdet. På avfallsanläggningen i Mörrum 
finns idag följande verksamheter10 

                                               

 
6 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021, Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund 
genom en samverkansgrupp. 
7 Utsläpp i siffror Naturvårdsverket https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Kartsida/ hämtat 2020-08-28 
8 SMHI Vindriktning https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/vind-i-sverige-1.31309 hämtat 2020-08-
28 
9 Trafikverket https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Luft/Jarnvagens-partikelutslapp/ 
hämtat 2020-08-28 
10 Västblekinge Miljö AB https://vmab.se/morrums-avafallsanlaggning hämtat 2020-08-28  

https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Kartsida/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/vind-i-sverige-1.31309
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Luft/Jarnvagens-partikelutslapp/
https://vmab.se/morrums-avafallsanlaggning
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• Mottagning av hushållsavfall. 
• Sortering av verksamhetsavfall. 
• Sluten kompostering av organiskt hushållsavfall i biogasanläggning. 
• Mellanlagring av avfall. 
• Återvinningscentral för privatpersoner. 
• Kompostering av trädgårdsavfall. 
• Behandling av oljeförorenade massor. 
• Deponering av metallhydroxidslam. 
• Lokal lakvattenbehandling. 
• Deponigasutvinning. 

Biogasanläggning och lakvattenbehandling kan ge bidrag av lukt som kan nå planområdet. 
Luftkvalitetsbedömningen i denna rapport är avgränsad till att bedöma luftföroreningar från 
trafik. Risk för luktpåverkan på planområdet finns men någon bedömning utförs därför inte.  

13.4 Vägtrafik vid och inom planområdet 
Vägtrafik i anslutning till planområdet för nuläget samt en prognos för år 2040 då planområdet 
har exploaterats har beskrivits ovan i avsnitt 3. För att bedöma luftföroreningssituationen i 
planområdet har en beräkning av luftföroreningar från vägtrafik för utförts. Se avsnitt nedan. 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) är de luftföroreningar som bedöms vara relevanta att 
beräkna. 

14 Luftkvalitet vid exploatering av planområdet 
För att kunna bedöma luftkvaliteten i planområdet för prognosår 2040 behövs en prognos både 
för bakgrundshalter i området samt för den lokala påverkan från trafik. Halterna summeras och 
olika medelvärden räknas fram för att kunna jämföra mot de medelvärdesperioder som det 
finns miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för.  

14.1 Bakgrundshalter prognos 
Prognos på bakgrundshalter är hämtade från prognoser gjorda av SMHI för år 202011 och 
203012 samt med avstämning mot uppmätta halter inom samverkansområde för kontroll av 
luftkvalitet i Blekinges tätorter, se tabell 2. 

Tabell 2. Bakgrundshalter av NO2 och PM10 SMHI prognoser för år 2020 och 2030, årsmedelvärden urban 
bakgrund, samt resultat av mätningar inom samverkansområde i Blekinges tätorter år 2016-2017. 

Parameter Bakgrundshalter 
prognos år 2020* 

Bakgrundshalter 
prognos år 2030* 

Mätningar 
2016-2017* 

NO2 9,9 µg/m3 4,9 µg/m3 10-11 µg/m3 

PM10 12,5 µg/m3 11,9 µg/m3 10-11 µg/m3 

* Mätningar i samverkansgruppen i Blekinge län13,14.  
 

                                               

11 Luftkvaliteten i Sverige år 2020, SMHI Meteorologi Nr. 150, 2012 
12 Luftkvaliteten i Sverige år 2030, SMHI Meteorologi Nr 155, 2013 
13 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021, Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund 
genom en samverkansgrupp. 
14 Rapport Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2016 – 2017, U6006, IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018, på uppdrag av 
Karlshamns kommun 
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Prognosen för urbana bakgrundshalter visar en minskande trend. I beräkningar och 
bedömningar används vanligen prognos för år 2020 för att antagandet ska vara konservativt. 
Prognoshalterna ligger på samma nivå som uppmätta halter i Blekinges tätorter. För de fortsatta 
beräkningarna används bakgrundshalt 10 µg/m3 NO2 och 11 µg/m3 PM10.  

14.2 Påverkan från trafik 

14.2.1 Trafikprognos 
Trafikalstring för exploaterat planområde kan ses i avsnitt 3. I Figur 21 anges de trafikmängder 
som är störst i planområdet, ca 1000-2000 ÅDT, och kommer att användas i beräkningen för 
utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik. 

Figur 21 Plankarta. Fastighet D är förskola, E är ett särskilt  
boende och områden A, B och C planeras för bostäder med  
uppskattad fördelning 33% villa, 33% radhus, 33% lägenheter. 

14.2.2 Skattning föroreningshalter 
SMHI´s nomogrammetod15 används för skattning av årsmedelvärden genererade av emissioner 
av PM10 och NO2 från en individuell gata eller väg. Metodiken är avsedd att användas för en 
första uppskattning av föroreningshalterna på platser där mätningar saknas. Om de 
uppskattade halterna ligger under de nedre utvärderingströsklarna, räcker nomogrammens 
resultat som underlag. 

Trafikmängderna beräknade i trafikalstringen på ÅDT ca 2000 fordon per dygn som högst i 
området med bostäder. I nomogrammet valdes: öppen väg, emissionsfaktorer16 för NO2 0,13 
g/fkm och PM10 0,2 g/fkm (inklusive vägslitage) samt halter 25 m från vägens mitt för att räkna 

15 Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2 - reviderad version (december 2004), SMHI Meteorologi Nr 102, 
2001 
16 Handbok för vägtrafikens luftföroreningar kapitel 5 och 6, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-
dig-i-branschen/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/ 



  

Page 24/27 

 

RAPPORT 
 

Datum: 2020-10-30    

konservativt. Vid avläsning i nomogrammet fås årsmedelvärde för trafikens bidrag av NO2 ca 1 
μg/m3 och PM10 ca 1 μg/m3. Total halt som årsmedelvärden ses i tabell 3.  

Tabell 3. Bakgrundshalter och trafikens bidrag ger total halt för prognosår 2040. 

Parameter Bakgrundshalter prognos 

ÅrsMv (µg/m3) 

Trafikens bidrag prognos 

ÅrsMv (µg/m3) 

Totalt 

ÅrsMv (µg/m3) 

NO2 10 1 11 

PM10 11 1 12 

 
Med hjälp av korrektionsfaktorer17 för NO2 och PM10 kan percentiler som dygns- och 
timmedelvärden beräknas från årsmedelvärdena, för att kunna jämföra mot 
miljökvalitetsnormer (MKN) samt miljökvalitetsmål.  

X = årsmedelvärde 

Korrektionsfunktionen är för NO2 som 98-percentil: 

Dygnsbasis: 4,44*X0,753 
Timbasis: 2,36*X 
 
Korrektionsfunktionen är för PM10 som 90-percentil: 

Dygnsbasis: 1,95*X 

Beräknade dygnsmedelvärden och timmedelvärden ses i tabell 4.  

Tabell 4. Redovisning av totala årsmedelvärden samt beräkning av dygnsmedelvärden och timmedelvärden. 

Parameter Totalt 

ÅrsMv (µg/m3) 

DygnMv 

98/90-percentil* (µg/m3) 

TimMv 

98-percentil (µg/m3) 

NO2 11 27 26 

PM10 12 23 - 

*NO2 redovisad som 98-percentil och PM10 redovisad som 90-percentil 
 
Beräkningarna av föroreningshalter redovisas för samma medelvärdesperioder som MKN, dvs. 
som årsmedelvärde, som dygnsmedelvärde (98- eller 90-percentil) och som timmedelvärde 
(98-percentil).  

Percentiler används för att beskriva extrema händelser. Beräknade dygnsmedelvärden för PM10 
som 90-percentiler innebär att angivna halter under 10 procent av tiden under ett år överskrids 
(motsvarar 35 dygn på ett år). Den resterande tiden (90 procent av tiden) är halterna lägre 
eller mycket lägre än redovisade halter.  

På samma sätt gäller det för kvävedioxid som 98-percentil för dygns- och timmedelvärden att 2 
procent av årets dygn (7 dygn) respektive 2 procent av årets timmar (175 timmar) är halten 
högre och resterande dygn lägre. 

                                               

17 Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2 - reviderad version (december 2004), SMHI Meteorologi Nr 102, 
2001 



Page 25/27

RAPPORT 

Datum: 2020-10-30 

14.3 Bedömning 
Prognos för förväntade totala halter i planområdet efter utbyggnad har beräknats som summan 
av prognos för urban bakrundshalt plus enskild vägs påverkan. Beräknade totala halter vid 
planområdet redovisas i tabell 5 och tabell 6. 

Miljökvalitetsnormer, MKN, anger föroreningsnivåer som inte får överskridas enligt Miljöbalken 
och luftkvalitetsförordningen18. 

Utöver MKN finns det i Sverige även 16 nationella miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 
1999. Miljökvalitetsmålen är till skillnad mot miljökvalitetsnormerna inte kopplade till 
lagstiftningen utan är vägledande för miljöarbetet. Miljömålet Frisk Luft är definierat som 
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. 
Frisk Luft har preciserade mål för vissa luftföroreningar. 

Tabell 5. Sammanställning NO2 prognos och jämförelse mot MKN respektive miljömål. 

Kväveoxider, NO2 Årsmedel 

(μg/m3) 

Dygnsmedel 

(98-percentil) 

(μg/m3) 

Timmedel 

(98-percentil) 

(μg/m3) 

Planområdet NO2 11 27 26 

MKN NO2 40 60 90 

Miljömål NO2 20 Finns ej miljömål 60 

Tabell 6. Sammanställning PM10 prognos och jämförelse mot MKN respektive miljömål. 

Partiklar, PM10 Årsmedel 

(μg/m3) 

Dygnsmedel 

(90-percentil) 

(μg/m3) 

Timmedel 

(percentil) 

(μg/m3) 

Planområdet PM10 12 23 - 

MKN PM10 40 50 Finns ej MKN 

Miljömål PM10 15 30 Finns ej miljömål 

De beräknade halterna av NO2 och PM10 i planområdet efter utbyggnad klarar både 
miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålets preciseringar. Den största andelen av 
årsmedelhalten består av bakgrundshalter. Små trafikflöden inom planområdet ger relativt 
begränsande utsläpp som snabbt späds ut i omgivningen. Trafikens bidrag till luftföroreningar i 
planområdet bedöms därför inte medföra att miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmålets 
preciseringar överskrids. 

15 Kostnadsbedömning 
Utifrån föreslagen utformning vad gäller gator och VA-lösningar inom det nya planområdet har 
en grov uppskattning kring kostnader för detta tagits fram. Kostnaden omfattar även den 
gatusträckning som ev. kommer att läggas inne på fastighetsmark i den nya planen, benämnd 
stickgata 3 i figur 6. Se Kostnadskalkyl Mörrum 73:1.  

18 Luftkvalitetsförordning (2010:477) 



Page 26/27

RAPPORT 

Datum: 2020-10-30 

16 Effekter av exploatering 

16.1 Trafikökning och påverkan på omgivande vägnät 
De planerade förändringarna i planområdet beräknas innebära att trafiken på vägarna 
Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen ökar. Trafiken år 2040 beräknas bli ca 2000 ÅDT på 
Perstorpsvägen (fördelat ca 800 ÅDT söder om ny anslutning och ca 1200 ÅDT norr om ny 
anslutning) och nästan 1800 ÅDT på Gustavstorpsvägen. Detta ger en ökning med ca 320 
procent respektive ca 450 procent på Perstorpsvägen och drygt 200 procents ökning på 
Gustavstorpsvägen. Denna ökning belastar även Sölvesborgsvägen och bidrar till att behov av 
säkra passager över Sölvesborgsvägen och Gustavstorpsvägen ökar. 

17 Slutsats och rekommendationer 
Planområdet skapar ett ökat trafikflöde på omgivande vägnät med som mest ca 1000 fordon 
(ÅDT) på Gustavstorpsvägen och planen bedöms i sin helhet kunna uppnå en tillfredställande 
trafiksituation genom de olika åtgärder som föreslås. Då de befintliga vägarna Perstorpsvägen 
och Gustavstorpsvägen i dagsläget har en relativ smal landsvägsutformning med utrymmesklass 
som ligger mellan A-B kommer det även i framtiden krävas att hastigheten sänks vid möte 
mellan större fordon och med ett ökat flöde kommer detta att ske oftare. Låg hastighet kan ses 
som positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt men skulle ytterligare expansion av samhället ske 
väster ut kan vägarna behöva utredas för eventuella åtgärder vad gäller flödesframkomlighet. 

Föreslagna åtgärder omfattar även de nya föreslagna gång- och cykelvägsstråken utanför 
detaljplaneområdet där vägarna har statligt huvudmannaskap. För åtgärder som påverkar det 
statliga vägnätet behöver kontakt tas med Trafikverket som är väghållare och äger frågan kring 
beslut om eventuella åtgärder. Kommuner påtalar behov av åtgärder genom att kontakta 
Trafikverket och redogöra för behov och ge föreslag på åtgärder. Trafikverket, region Syd, är 
generellt restriktiva med nyanläggande av passager som övergångsställen men utifrån 
nuvarande utformning på Sölvesborgsvägen skulle en möjlighet kunna vara att göra en översyn 
och titta på möjlighet att flytta befintlig passage.  

För beslut om anläggande av nya gång- och cykelvägar inom statligt vägområde tas beslut på 
regional nivå. Ärende kring detta behöver initieras och utredas av Trafikverket i den regionala 
planeringsrutin som finns. En möjlighet för kommunen för att själv äga frågan är att välja att 
anlägg eventuell ny gång- och cykelväg på kommunal mark skilt från den statliga vägens 
vägområde. Ett vägområde för statlig väg inom detaljplanelagt område brukar generellt sett 
ofta vara ca 3m. Det kan dock fortfarande behövas beslut om åtgärder på de statliga vägarna 
för att ansluta gång- och cykelvägen. 
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Tillkommande trafik

Exploateringsområde A Antaganden
Från trafikalstring 407 ÅDT 50% av de boende i område A använder Infartsgata 1.

50% de boende i område A använder Infartsgata 2.
Fördelning av trafik: 
Perstorpsvägen 407 ÅDT Infart 1 Infart 2

Huvudgata 407 ÅDT 50% 50%
   Stickgata 1 204 ÅDT
   Stickgata 2 204 ÅDT

Exploateringsområde B Antaganden
Från trafikalstring 458 ÅDT

Fördelning av trafik: 
Perstorpsvägen 458 ÅDT

Huvudgata 458 ÅDT
   Stickgata 3 458 ÅDT

Exploateringsområde C Antaganden
Från trafikalstring 175 ÅDT

Fördelning av trafik: 
Perstorpsvägen 175 ÅDT

Huvudgata 175 ÅDT
   Stickgata 3 175 ÅDT

Exploateringsområde D Antaganden
Från trafikalstring 660 ÅDT inget tillagnings kök

20 barn per grupp
41 personal (3 per grupp +5 övriga)
leveranser kommer 6st per vecka (infattar post och renhållning)

10% tillägg för oförutsedda trafik
Fördelning av trafik: 80% av barnen kommer med bil
Perstorpsvägen 660 ÅDT 80% av personal med bil

Huvudgata 660 ÅDT

Exploateringsområde E Antaganden
Från trafikalstring 37 ÅDT 0.3 omvårdnadspersonal per boende + 0.05 sjuksköterskor per boende (KOLADA)

1 besök per/person/vecka
Fördelning av trafik: 1 färdtjänst per vardag
Infartsgata särskilt boende 37 ÅDT 80% av personal med bil
Sölvesborgsvägen 37 ÅDT Övriga transporter(sophämtning, mat tvätt) 5 per vecka.

Trafikalstring från exploatering Antaganden
80% av trafikanterna från Perstorpsvägen svänger in mot tätorten via Gustavstorpsvägen 80%

Perstorpsvägen 1700 ÅDT
Perstorpsvägen Norrut 1020 ÅDT Perstorpsvägen Norrut 60%
Perstorpsvägen Söderut 680 ÅDT
Gustavstorpsvägen 816 ÅDT Perstorpsvägen Söderut 40%
Huvudgata 1700 ÅDT
Stickgata 1 204 ÅDT
Stickgata 2 204 ÅDT
Stickgata 3 633 ÅDT ÅDT efter exploatering (med dagens trafikmängder)

Stickgata särskilt boende 37 ÅDT
Perstorpsvägen 1950 ÅDT
Gustavstorpsvägen 1616 ÅDT

Huvudgata 1700 ÅDT
Trafikmängder - år 2020 Stickgata 1 204 ÅDT

Stickgata 2 204 ÅDT
Perstorpsvägen 250 ÅDT Stickgata 3 633 ÅDT
Gustavstorpsvägen 800 ÅDT Stickgata Särskilt boende 37 ÅDT

Trafikmängder - år 2040 Uppräkningstal från Trafikuppräkningstal för EVA

Perstorpsvägen 2006 ÅDT Karlshamn 2017-2040Årlig ökning 2020-2040
Gustavstorpsvägen 1794 ÅDT Blekinge 1,26 1,01 1,22

Ökar med cirka 20 % från år 2020 till år 2040.

ÅDT efter exploatering år 2040

Perstorpsvägen 2006 ÅDT
Gustavstorpsvägen 1794 ÅDT

Huvudgata 1700 ÅDT
Stickgata 1 204 ÅDT
Stickgata 2 204 ÅDT
Stickgata 3 633 ÅDT
Stickgata Särskilt boende 37 ÅDT

Plankarta med exploateringsområden och berörda gator:

Bilaga 1
Trafikalstring i anslutning till nya planområdet



Capcal 4.5.0.0

Mörrum 2040
Korsningstyp: Väjningsplikt
Beräkningsmodell: TRVMB stopp/väjning

Kapacitet och kölängder per körfält
Kölängd (antal fordon)

Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
A 1 HR 51 1852 0.03 0.0 0.0
C 1 RV 70 1287 0.05 0.0 0.0
D 1 HV 93 1102 0.08 0.1 0.1

Fördröjning och andel stopp per riktning
Fördröjning s/f Andel fördröjda %

Tillfart Riktning Konflikt Geom. Totalt Konflikt Geom. Totalt Andel som stannar
A Hsv 0 4 4 0 100 100 0

Rfr 0 0 0 0 1 1 0
Alla 0 3 3 0 73 73 0

C Rfr 0 0 0 4 4 8 0
Vsv 3 5 6 11 89 100 3
Alla 2 4 5 9 72 82 3

D Hsv 3 4 5 10 90 100 3
Vsv 4 5 6 19 81 100 7
Alla 3 4 6 13 87 100 5

Total fördröjning (timmar) 0.3

Bilaga 2
Capcalberäkning för ny anslutning till Perstorpsvägen
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