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1 Inledning
Syftet med utredningen är att på en övergripande nivå undersöka befintliga förutsättningar och
möjligheter för exploatering enligt planprogrammet för Sjölyckan. Exploateringen omfattar både
bostäder, handelsfunktioner och en utökning av befintlig förskola.

Inom trafikutredningen ingår studier för två korsningar inom Sjölyckan samt att på en övergripande
nivå studera antal och placering för parkeringen och tillfartsvägar som kommer behövas i samband
med exploateringen. De två korsningarna som studerats är Bodetorpsvägen/Idrottsgatan, där både
kapacitet och utformning tagits fram, samt korsningen Idrottsvägen/Hunnemaravägen, där en
trafiksäker utformning tagits fram.

Foto. 1 visar skogen med kraftiga nivåskillnader, foto 2 visar korsningen Idrottsgatan/Hunnemaravägen, foto 3
visar Idrottsvägen förbi idrottsverksamheten och foto 4 visar befintliga punkthus.

1 2

3 4
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2 Parkeringslösning och övergripande gatustruktur
Utifrån underlag gällande exploateringens storlek, placering och innehåll har parkeringsbehovet
beräknats i enighet med Karlshamns parkeringsnorm. Beräkningar har utförts enligt två scenarier
med låg respektive hög exploateringsgrad. Framräknat parkeringsbehov har, på en övergripande
nivå, placerats inom området för Sjölyckan för att skapa en bild av vilket gatunät och vilka
tillfartsgator som kommer behövas i fortsatt arbete med planprogrammet.

2.1 Indata
Uppgifter på antal kvm utbyggnad, eller antal lägenheter, är framtagna av kommunen i ett tidigt
skede och kan komma att justeras senare i planprocessen. Nedan anges indata enligt de två olika
scenarierna som parkeringsberäkningen bygger på:

Låg exploatering Hög exploatering
Placering inom Sjölyckan innehåll Antal lägenheter Antal kvm BTA Antal lägenheter Antal kvm

BTA
1 handel 1100 kvm 1100 kvm
1 bostäder 20 1400 kvm 20 1400 kvm
2 handel 1100 kvm 1100 kvm
2 bostäder 20 1400 kvm 20 1400 kvm
3 bostäder 40 2800 kvm 70 4900 kvm
4 bostäder 70 4900 kvm 200 14 000 kvm
5 bostäder 40 2800 kvm 50 3500 kvm
6 förskola 3000 kvm 3000 kvm

Figur 1. Förslag på lokalisering av framtida bebyggelse inom Sjölyckan.

Parkeringsnorm från Karlshamns kommun där samnyttjande för besöksparkering till bostäder och
parkering för handel nyttjas:

· Parkering för boende: 9 parkeringsplatser/1000 kvm BTA
· Parkering vid handel: 25 bilplatser/1000 kvm BTA
· Parkering för förskola: finns ingen norm för förskola
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2.2 Beräkningar

2.2.1 Parkering till förskolan

Då Karlshamns kommun inte har angivit parkeringsnorm för förskolor har en inventering av
kommuner som anger riktvärden för förskoleparkering studerats. Parkeringen för besökande anges
mycket sällan då det skiljer sig kraftigt mellan olika förskolor beroende på placering,
upptagningsområden m.m. För personalen anges en rekommendation utifrån antal kvm BTA:

· Trelleborg 7-8 platser/1000 kvm BTA
· Kalmar 7-11 platser/1000 kvm BTA
· Norrköping 0,2-0,3 platser/anställd
· Malmö 0,3 platser/anställd
· Helsingborg 5 platser/1000 kvm BTA (inkl. besökande)

För Sjölyckan och dess centrala läge i Karlshamn bör en norm på 6 platser per 1000 kvm BTA vara
rimligt för personalen, då stor andel av de anställda kan cykla eller gå till förskolan. För besökande
anger Malmös parkeringsnorm 3,5 bpl per avdelning. Om detta tal omsätts till förskolan i Sjölyckan
medför det 18 parkeringsplatser för personal, parkeringsbehovet tillgodoses inom befintlig parkering
på södra sidan av Hunnemaravägen. Antal platser för besökande blir 24 varav 10 stycken bör
placeras norr om Hunnemaravägen i nära anknytning till förskolans entré, exakt placering bör
studeras vidare i detaljplanarbetet. Platserna bör regleras som korttidsparkeringar, förslagsvis 30
minuter, för att skapa platser som kan nyttjas av många. Hämtning och lämning bör ske via
Hunnemaravägen där befintligt utrymme för kantstensparkering även kan nyttjas som
korttidsparkering. Resterande parkeringsplatser för besökande bör tillgodoses inom befintlig
parkering söder om Hunnemaravägen, vilka nyttjas främst då trycket är som störst vid maxtimmen
för hämtning och lämning.

Varudistribution till förskolan kan antingen nyttja befintlig kantstensparkering norr om
Hunnemaravägen eller angöra via Skyttevägen beroende på hur förskolan planeras och byggs ut
med avseende på befintlig terräng. Detta bör studeras djupare i samband med detaljplanarbetet för
förskolan.

2.2.2 Parkering till bostäder och handel

Resterande parkering har beräknats enligt Karlshamns parkeringsnorm och ger följande antal
parkeringsplatser:

Låg exploatering Hög exploatering
Placering inom Sjölyckan innehåll Antal parkeringsplatser Antal parkeringsplatser

1 handel 28 28
1 bostäder 13 13
2 handel 28 28
2 bostäder 13 13
3 bostäder 25 44
4 bostäder 44 126
5 bostäder 25 32
6 förskola 42 42

Totalt 217 324

I beräkningarna är behovet av parkering redovisat för respektive exploaterings del inom Sjölyckan.
Områdena är placerade enligt illustrationen på nästa sida. Parkeringarna kommer, med hänsyn till
nivåskillnaderna inom Sjölyckan, placeras i närhet av bostäderna där det är möjligt och där
förutsättningar för koppling till det kringliggande gatunätet finns.
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2.2.3 Parkeringsförslag

Exploateringsgraden anges i två olika alternativ vilket även gäller för parkeringsförslaget. För
delområde 1 behövs totalt 40 platser. Detsamma gäller för delområde 2, här föreslås ett
gemensamt parkeringshus i två plan med ungefär 50 platser för boende samt besökande till handel
och bostäder. Utöver de 40 platserna införs 15 korttidsplatser för besökande per delområde.
För delområde 3 behövs 25-44 platser, beroende på exploateringsgrad. Vid låg exploatering kan
markparkering införas i samband med befintlig parkering till bostäder. Vid hög exploatering kan
parkering ordnas via en tvåplanslösning där ett av planen placeras under marknivå vilket utnyttjar
nivåskillnaderna inom tomten. Det övre planet, i marknivå, kan utformas som ett öppet p-däck.

För delområde 4 behövs 44-126 platser beroende på grad av exploatering. Vid låg exploatering kan
markparkering införas under vardera byggnaden, likt Figur 2. En sådan lösning medför att ungefär
10 parkeringsplatser införs under byggnaden i marknivå. Vid hög exploatering kan parkering lösas i
ett samlat parkeringsgarage, i två plan, med utrymme för 126 platser. Då topografin och de
geotekniska förutsättningarna eventuellt ställer krav på förstärkningar vid införande av höga
huskroppar kan ett garage byggas i samband med dessa åtgärder. Båda parkeringsförslagen nås
förslagsvis via befintlig gata öster om punkthusen. Gatan kopplar till Skyttevägen och Idrottsvägen
d.v.s. trafik på Hunnemaravägen undviks. Det är dock stora nivåskillnader både inom område 4 och
till intilliggande bebyggelse och vägar, vilket bör studeras djupare i nästa steg för att säkerställa att
ett ev. garage med ramper eller kvartersgata går att nås.

För delområde 5 behövs 25-32 platser beroende på exploateringsgrad. Förslagsvis löses behovet
via markparkering mellan bostäderna och delområde 3. Parkeringsplatserna nås via Skyttegatan
p.g.a. terrängen kan ett parkeringshus införas där man kör in i nivå med Skyttegatan på plan +1
och når ytterligare parkering och bostäderna för delområde 5 på plan 0. Parkeringshuset kan
samordnas med delområde 3 för att skapa en markeffektiv lösning. Val av parkeringslösning och
placering bör studeras djupare i nästa steg för att säkerställa god tillgänglighet med avseende på
terrängen.

För delområde 6 behövs totalt 52 parkeringsplatser. Placering och reglering för dessa beskrivs
under beräkningen för parkering till förskolan.

Figur 2. Integrerad markparkering i Lomma.

Illustrationen på nästa sida visar ett förslag till placering av nya bostäder samt deras behov av
parkering och hur detta skulle kunna lösas. Parkeringslösningarna bör studeras vidare i samband
med detaljplanarbetet för att säkerställa access och tillgänglighet för boende och besökande med
avseende på terrängen inom Sjölyckan. Merparten av parkeringen föreslås via Skyttevägen, vilken
bör studeras med avseende på kapacitet och framkomlighet då trafikflödena antas öka.
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3 Trafikbelastning i korsningen Idrottsvägen/Bodetorpsvägen
En enklare beräkning är utförd i Capcal, ett program som beräkningar belastning och kapacitet i
korsningar. Det utförs för att säkerställa att korsningen, som i framtiden planeras utformas som en
cirkulationsplats, rymmer ökade trafikflöden utan kapacitetsproblem och köbildningar.

3.1 Indata
Efter exploatering av Sjölyckan kommer trafikflödena på kringliggande gatunät förändras i
förhållande till rådande situation. Området planeras för minskad trafik på Hunnemaravägen och
Väggavägen. Trafiken leds istället om till Idrottsvägen och Bodetorpsvägen, som även tar hand om
ökade trafikflöden till följd av exploateringen.

Figur 3. Framtida trafikflöden. Källa: Karlshamns kommun.

3.1.1 Trafikfördelning

För att utföra beräkningarna i korsningen behöver trafiksituationen, d.v.s. fördelningen av
trafikflödena, studeras i detalj. Indata kommer från Karlshamns kommun och redovisas i Figur 4 på
nästa sida. Antagande kring trafikfördelningen, till Karlshamn och Ronneby, på Bodetorpsvägen är
fördelat 50/50 och trafikflödet mellan Bockaliden och Idrottsvägen är försumbart.
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Figur 4. Fördelningen av trafikflöden i korsningen Idrottsvägen/Bodetorpsvägen.

3.2 Beräkningar
Belastningsberäkningarna utförs under maxtimmen och antas vara 10 % av de totala trafikflödena.
Trafikflödena stoppas in i beräkningsprogrammet tillsammans med korsningen utformad som en
cirkulationsplats. Korsningen ska möjliggöra full framkomlighet. I en första beräkning testas en
cirkulationsplats med ett körfält, d.v.s. en mindre cirkulationsplats som bidrar till en mer
stadsmässig lösning. Lösningen är även enklare och säkrare för de oskyddade trafikanterna,
nackdelen är dock att busstrafiken får sämre framkomlighet och eventuellt begränsas kapaciteten.
Om kapacitetsbrist uppstår utförs beräkningar för en cirkulationsplats med två körfält.

3.2.1 Resultat

Beräkningsprogrammet redovisar kapacitet, belastningsgrad och kölängd för vardera tillfarten.
Belastningsgraden ska vara under 0,80 för att ge en acceptabel framkomlighet i korsningen. I större
städer kan belastningsvärden på upp mot 1,0 vara acceptabelt, medan större vägar inom det
regionala vägnätet endast accepterar en belastningsgrad på 0,50.

Gata Belastningsgrad Kölängd

Bodetorpsvägen från Karlshamn 0,30 0
Bodetorpsvägen från Ronneby 0,20 1
Bockaliden 0,04 0
Idrottsvägen 0,20 1

För att säkerställa att korsningen även klarar en framtida eventuell trafikökning har
beräkningsprogrammet testats med dubbelt så höga trafikflöden. Belastningsgraderna blir då som
högst 0,70 på Bodetorpsvägen från Ronneby vilket genererar en kölängd på 1-3 fordon. Resultatet
ger inga incitament till införande av två körbanor i cirkulationsplatsen. Därmed görs inga
beräkningar för en sådan utformning.

Om den befintliga utformningen behålls, med väjningsplikt och extra svängfickor på
Bodetorpsvägen, i kombination med att trafikflödena ökar med 30 % blir inte belastningsgraden
acceptabel. Gränsen för acceptabel belastningsgrad 0,80 går vid trafikflöden på 3600 fordon/dygn
på Bodetorpsvägen från Ronneby och 4900 fordon/dygn på Bodetorpsvägen från Karlshamn.
Däremot kan den befintliga utformningen ge acceptabla värden med de givna trafikflödena som
indata.
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Gata Belastningsgrad Kölängd

Bodetorpsvägen från Karlshamn 0,40 1
Bodetorpsvägen från Ronneby 0,50 1-3
Bockaliden 0,02 0
Idrottsvägen 0,20 1

3.3 Slutsats
Med givna trafikflöden kan korsningen bevaras i dess befintliga utformning förutsatt acceptans av
mindre kölängder på Bodetorpsvägen och Idrottsvägen. Utformningen rymmer ingen större
trafikökning på Bodetorpsvägen och Idrottsvägen. Om trafikökningen fortsätter stiga på gatunätet
kommer korsningen således behöva byggas om på sikt.

Korsningen föreslås utformas som en cirkulationsplats med ett genomgående körfält.
Belastningsgraderna blir låga på samtliga tillfarter och en liten risk finns för mindre köbildning på
Bodetorpsvägen från Ronneby, samt på Idrottsvägen, under maxtimmen. Det vill säga korsningen
utformas med en överkapacitet så länge trafiken inte överstiger en trafikökning på 30 % mot given
indata.

Signalstyrning av korsningen rekommenderas inte då belastningsgraden blir högre än med både
väjningsplikt och cirkulationsreglering. Köbildningen, i snitt 6-8 bilar eller 60 meter kö och vid ett
fåtal tillfällen uppemot 100 meter, blir dock större med de två senare alternativen. Detta gäller på
Bodetorpsvägen från Ronneby och på Idrottsvägen vilket medför begränsade möjligheter att införa
anslutningar till gatorna.
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4 Utformning av korsningen Idrottsvägen/Bodetorpsvägen
En enklare projekteringsskiss är framtagen för den föreslagna cirkulationsplatsen, se Figur 5, som i
tidigare avsnitt kapacitetsberäknats. Cirkulationsplatsen är placerad i befintlig fyrvägskorsning
mellan Idrottsvägen och Bodetorpsvägen. Skissen omfattar samtliga ledningars placering i höjd-
och sidled samt förslag till placering av cykelbanor och övergångsställen. I skissen ingår även en
grov höjdsättning av körbanan.

4.1 Indata
Information om befintliga ledningars placering är inhämtad från ledningsägare och Karlshamns
kommun. Dimensionerande hastighet på kringliggande gatunät är 50 km/h. Efter utförda
kapacitetsberäkningar framkom att en körbana i cirkulationsplatsen räcker för att uppnå god
framkomlighet.

4.2 Utformning
Cirkulationsplatsen placeras centrerat över den befintliga fyrvägskorsningen med en rondell på 11
meters radie, med en överkörningsbar del på en 1 m motsvarande radie 10 m, för att säkerställa
god framkomlighet för busstrafik och tunga fordon. Ytterradien uppgår till 17 meter, dimensionerat
efter en lastbil med släp (Lps). Vilplanen utformas på 25 meter ± 0,9 m % efter godkännande från
kommunen.

I redovisad skiss löses cykeltrafiken med att separerade cykelbanor passerar anslutande gator
tillsammans med fotgängarna. En alternativ lösning vore att leda ut cyklisterna i blandtrafik.
Eftersom fordonstrafiksflödet, och andelen tung trafik, på platsen är relativt hög bedöms inte denna
lösning vara trafiksäker. För att skapa en trafiksäker lösning med cyklister i blandtrafik krävs små
radier och smal körbanan för att säkerställa låga hastigheter och hög uppmärksamhet från
fordonsförarna. Ytterligare en anledning till att separera cyklisterna och fordonstrafiken i
cirkulationsplatsen är att en stor andel bostäder är placerade norr om korsningen medan förskola,
skola och idrottsverksamheter är placerade på den södra sidan. En stor andel unga antas därmed
passera korsningen. Att separera cyklisterna i cirkulationsplatsen medför intrång på fastigheterna
närmast korsningen där det idag ligger en bensinstation och en matbutik.

Anslutningen i norr kräver målad refug och att lastbil med släp använder motstående körfält på väg
mot bostadsområdet. Det bedöms vara acceptabelt med tanke på hur sällan det kommer ske samt
med avseende på hur sned anslutningen är redan idag. Om det inte är acceptabelt medför det att
ytan på ytterkanten blir mycket stor.

Befintliga ledningar för bredband bedöms kunna ligga kvar, i huvudsak även el och vatten. Varken
belysningsstolpar eller dagvattenbrunnar behöver flyttas. Avvattningen behöver justeras och
kompletteras med en större brunn, 600-lock för dagvatten föreslås flyttas från körytan till rondellen.
Likaså bör vattenventilerna flyttas från körytorna.

Förslaget innebär att markytan höjs med cirka 0,8 meter, exklusive rondellhöjd, och cirka 1-1,3
meter på den norra anslutningen. Det medför att ledningstäckningen är godtagbar. Ledningsdjupet
kommer dock bli större än idag vilket bör säkerställas med ledningsägare för kraft, bredband och
lågspänning.

4.3 Slutsats
Cirkulationsplatsen ryms inom befintligt vägområde, förutom vid fastigheterna i söder. Här görs ett
intrång på ungefär 100 kvm, beroende på dragning av cykelbana och nyttjande av stödmurar, till
förmån för cyklister. Cirkulationsplatsen medför full framkomlighet för samtliga fordonstyper. Det
krävs dock en hastighetssänkning vilket är önskvärt för att säkerställa hög trafiksäkerhet för
fotgängare och cyklister på övergångsställena.
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Figur 5. Enklare projekteringsskiss för cirkulationsplatsen.
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5 Utformning på passage i korsningen Hunnemaravägen/Idrottsvägen
En enklare skiss, Figur 6, är framtagen för att säkerställa passager för de oskyddade trafikanterna i
korsningen mellan Hunnemaravägen och Idrottsvägen.

5.1 Indata
Befintlig grundkarta och trafiksituation har inhämtats från kommunen och via platsbesök. En dialog
har inletts kring korsningens utformning med trafikrepresentant på kommunen samt med
representanter från Blekingetrafiken och Bergkvarabuss. I dialogen beslutades att extra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hunnemaravägen inte behöver införas med tanke på tidigare
avsmalningar som utförts på sträckan.

5.2 Utformning
För att skapa en trafiksäker passage bör denna placeras i anslutning till korsningspunkten då
fordon håller lägre hastigheter i samband med korsningar jämfört med på längsgående sträckor.
För att ytterligare säkerställa låga hastigheter bör gupp eller upphöjda passage införas.
Sidoförskjutningar och avsmalningar har en hastighetsreducerande effekt under högtrafik men ej i
lågtrafik då fordonstrafiken kan framföras i höga hastigheter.

Föreslagen utformning är en upphöjd korsning i avvikande markmaterial. Ramperna på östra delen
av Hunnemaravägen utformas med 7 % lutning och ungefär 1-2 meter långa, beroende på
nivåskillnad. Ramperna på Idrottsvägen och västra delen av Hunnemaravägen utformas flackare
p.g.a. att yrkestrafik passerar samt att Idrottsvägen i framtiden ska vara huvudalternativet för
trafiken till/från Sjölyckan. Ramperna görs ungefär 5 meter långa d.v.s. en lutning på 2-4%
beroende på den befintliga lutningen av Idrottsvägen.

5.3 Slutsats
Korsningen tar inte mer mark i anspråk. En höjning av gatan, införande av ramper samt ett upphöjt
övergångsställe krävs emellertid.

Figur 6. Skiss med passager för oskyddade trafikanter i korsningen Hunnemaravägen/Idrottsvägen.


