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Inledning
Inom grunduppdraget ingick en förprojektering av en ny cirkulationsplats i korsningen
Bodestorpsvägen/Idrottsvägen. Tillägget omfattar en vidare studie för Skyttevägen och dess
koppling till kommande detaljplan och etablering i söder och väster. Optimal placering och
utformning för en ny vägsträckning (via Skyttevägen) ska studeras och förprojekteras. Vägen ska
angöra planområdet, förskolan söder om planområdet samt de punkthus som presenteras i
planprogrammet. Förprojekteringsskisserna ska innehålla vägen samt vändplatsen inklusive ytor för
avvattning. Inom utredningen ingår en kostnadsberäkning för utbyggnad av väg och vändplan.

Under arbetets gång dök frågan upp gällande parkering och trafikflöden på det framtida gatunätet
och frågan gällande den befintliga parkeringsnormens relevans. Inom utredningen ingår förslag på
nya parkeringstal för bostad, handel och kontor där samnyttjande och mobilitetsåtgärder ingår för
att skapa en hållbar och markeffektiv lösning inom Sjölyckan. Det ingår även att studera
parkeringsbehovet för respektive byggnad och principlösning för utformning och placering av
parkeringen samt förslag på reglering och möjlighet att skapa gemensamma parkeringslösningar
där samnyttjande kan ske.

Förutsättningar
Planområdet är cirka två hektar stort till ytan. Området avgränsas av Bodestorpvägen i norr och av
Idrottsvägen samt Skyttevägen i öster och söder. Utredningen ska ligga till grund för en ny
detaljplan vars syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig handel och service samt
möjlighet till förtätning och förande av nya bostäder. Parallellt med nuvarande detaljplan planeras
uppstart av ytterligare detaljplanearbete söder om planområdet.

Figur 1 Översiktskarta med planområdet inringat i rött.
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2.1 Planprogram

Sjölyckan ligger inom ett geografiskt riksintresseområde för
kustzon och delar av planområdet omfattas av strandskydd.
Området består till stora delar av redan bebyggd mark
såsom flerbostadshus, klubbhus samt en förskola.
Programområdet bedöms ha ett visst värde för rekreation.
En gångväg finns i området och det finns stigar som tyder
på att den nyttjas.

I förslaget till utformning av programområdet finns en
funktionsuppdelning av området enligt  nedan.

Teckenförklaring:

Grön: naturområde
Brun: verksamheter
Gul: bostäder
Orange: befintliga bostäder
Röd: förskoleverksamhet

Samtliga klubbstugor ska på sikt flytta från området
och ersättas med kommande bostäder. Förslaget
möjliggör för 280 bostäder fördelat på elva
byggnadskroppar. Våningshöjderna anpassas till
omgivning och höjdskillnader som råder inom
området. Befintlig handelsbyggnad kvarstår med
möjlighet för tillbyggnad i två våningar. I södra delen
av programområdet finns en förskola. Där finns lekytor
kopplat till förskolans verksamhet som kan användas
av barn i området utanför förskolans öppettider.
Utöver dessa finns också en idrottsplats söder om
förskolan samt skogs- och naturområde med
tillhörande kustband. Vid förskolan finns det tio
stycken korttidsparkeringar samt en hämta/lämna
zon mitt emot förskolan. Personal till förskolan
nyttjar idrottsplatsens parkeringar.

Figur 2 Funktionsuppdelning programområde.
Källa: Karlshamns kommun.

Figur 3 Förskolans huvudbyggnad. Källa: Karlshamns kommun.
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Det finns värdefulla strukturer i området, som utgörs av gamla tallar samt större ekar. Träden sägs
vara en pool för framtida jätteträd i stadsmiljön och bör därför tas hänsyn till. Mest värdefulla är de
13 redan utpekade träden inom området. De två mest värdefulla träden står på tomtmarken uppe
vid Idrottsvägen, varav ett redan är utpekat som skyddsvärt träd. Se Figur 4 för andra redan
identifierade skyddsvärda träd. Annan värdefull struktur i området är stenmurarna som löper uppe
på bergknallen.

Teckenförklaring:

Orange: höga naturvärden
Gul: naturvärden
Grön: vissa naturvärden
Blå: låga naturvärden
Vitt: ej bedömt
Svarta punktobjekt: redan identifierade skyddsvärda träd

Figur 4 Naturvärdesbedömning. Källa: Karlshamns kommun.

2.2 Trafikflöden

Det finns ett väl utbyggt separat gång- och cykelvägnät runt hela programområdet.

I närheten av programområdet, vid korsningen Ronnebyvägen/Bodestorpsvägen, ligger en
busshållplats som trafikeras av regionbuss. Vidare ligger en busshållplats vid idrottsplatsen och en
vid Gullbergslyckan direkt söder om området på Hunnemaravägen. Dessa hållplatser trafikeras av
samma regionbusslinje.
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Efter exploatering av Sjölyckan kommer trafikflödena på kringliggande gatunät förändras i
förhållande till rådande situation. Vid tidigare beräkning av korsningen Idrottsvägen/
Bodestorpsvägen har ett antagande gjort av den indata som kommit från Karlshamns kommun, se
Figur 5. Antagande kring trafikfördelningen, till Karlshamn och Ronneby, på Bodestorpsvägen är
fördelat 50/50 och trafikflödet mellan Bockaliden och Idrottsvägen är försumbart.

Figur 5 Fördelningen av trafikflöden i korsningen Idrottsvägen/Bodestorpsvägen. Källa: Karlshamns kommun.
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Parkeringsprinciper, beräkningar och utformning

3.1 Nya parkeringstal

För det aktuella planområdet med nya bostäder och handel inom Sjölyckan kommer ett antal
parkeringsplatser för både cykel och bil att behöva införas. För att skapa ett område där resor med
hållbara trafikslag prioriteras och ett miljöanpassat samhälle eftersträvas kommer vissa avvikelser
från den befintliga parkeringsnormen att göras. Den befintliga parkeringsnormen är gammal och
både Karlshamns kommun och Sweco tycker att den inte är relevant för dagens trafiksituation,
färdmedelsfördelning och den framtid vi vill planera och bygga för. Befintlig parkeringsnorm visas i
Tabell 1 nedan:
Tabell 1

Bostad

bpl/1000kvm

Industri

bpl/1000kvm

Kontor

bpl/1000kvm

Handel

bpl/1000kvm

Hotell

bpl/1000kvm

Restaurang

bpl/1000kvm

Utan samnyttjande 10 14 20 40 25 80

Med samnyttjande 9, Endast samnyttjande för

besökande

7, Även samnyttjande för

boende

9 12 25 14 40

För att ta fram en parkeringsnorm som känns mer aktuell för planområdet har ett antal kommuners
parkeringsnormer studerats. Samtliga kommuner har en regional tågstation samt invånare mellan
10–40 000 där merparten ligger kring 20 000 invånare likt Karlshamn. Utvalda kommuner har
liknande förutsättningar som Karlshamn för att resa med kollektivtrafik, till fots och med cykel.
Tabell 2

Kommun
Invånare Tågstation Bostad

bpl/1000kvm

Kontor

bpl/1000kvm

Handel

bpl/1000kvm

Karlshamn 19 000 Ja 10 20 40

Eslöv 18 000 Ja 7,5 13 25

Kävlinge 10 000 Ja 8 17 26

Värnamo 19 000 Ja 10 17 32

Kalmar 36 000 Ja 9 15 30

Ur Tabell 2 kan man utläsa att Karlshamns parkeringstal ligger något högt för samtliga kategorier.
Ett medelvärde för de studerade kommunerna landar på en parkeringsnorm för boende på cirka
åtta bilplatser per 1000 kvadratmeter, kontor på cirka 15 bilplatser per 1000 kvadratmeter och för
handel på cirka 28 bilplatser per 1000 kvadratmeter. Dessa siffror gäller innan möjlighet till
samnyttjande av parkeringen har studerats, se Tabell 3.
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Tabell 3

Boende Kontor Handel

Karlshamn 8 bpl/ 1000 kvm 15 bpl/ 1000 kvm 28 bpl/ 1000 kvm

Att samnyttja parkeringsplatserna innebär att en och samma parkeringsplats kan används av flera
olika bilister vid olika tidpunkter av dygnet och veckan. Att samnyttja parkeringsplatser ger en
effektiv användning av parkeringsytorna, det kräver dock att bilplatserna är öppna för flera olika
ändamål det vill säga att de boende inte har varsin given plats. Det kan uppnås genom gemensam
parkeringslösning i garage eller parkeringshus där både boende, besökare och arbetande kan
parkera. Samnyttjande kan ske om följande punkter är uppfyllda:

• Området har en blandning av funktioner, såsom bostäder, kontor och olika typer av service där

anspråk på platsen sker vid olika tidpunkter.

• Parkeringsanläggningen är relativt stor. Beräkningar av samnyttjande kan bara göras för anläggningar

med 50 eller fler bilplatser.

• Specifika platser reserveras inte för en specifik användare/användargrupp.

• Vid beräkning av möjligheter till samnyttjande görs en bedömning av beläggningsgraden för olika

verksamheter vid olika tidpunkter.

Vid samnyttjande får inte det totala antalet bilplatser understiga det enskilda behovet för respektive
kategori (boende, handel, kontor med mera). Tabell 4 visar grad av samnyttjande enligt Eslövs
kommuns parkeringsstrategi (jämförelse med Eslöv har utförts då städerna är ungefär lika stora och
har liknande parkeringstal, enligt förslaget på föregående sida):
Tabell 4

Kategori Vardag kl. 10-16 Fredag kl. 16-19 Lördag kl. 10-13

Bostäder – boende 80% 90% 80%

Bostäder – besökande 25% 80% 40%

Kontor 100% 20% 10%

Handel 70% 90% 100%

Förskola* 90% 10% 5%

*Eslövs parkeringsnorm inkluderar inte möjligheten att samnyttja med förskola men i Helsingborgs parkeringsnorm anges

använda siffror ovan.

Vid samnyttjande av boendeparkering är det viktigt att tänka på de boende skall ha en rimlig
möjlighet att lämna bilen hemma för att istället använda sig av ett miljöanpassat transportmedel,
därav en något hög beläggningssiffra på vardagar mellan klockan 10–16.

För att minska parkeringstalet ytterligare kan mobilitetsåtgärder införas samt möjlighet till bilpool.
Med hjälp av bilpooler minskar byggkostnaderna, bilanvändningen och på sikt även bilinnehavet.
Om införande av bilpool sker kan parkeringsbehovet ytterligare minska med ungefär 20–30 procent,
detta gäller endast för bostädernas boendeparkering det vill säga inte besöksparkeringen.
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Parkeringsnormen för bostäder kan sänkas om byggherrarna garanterar bilpool under minst tio år.
Då förutsätts dock även ett flertal andra mobilitetsåtgärder för att stärka transporter med hållbara
trafikslag som exempelvis:

· marknadsföring av mobilitetsåtgärder inför inflyttningen

· extra bra lösningar för cykelparkeringar och tillgång till lådcykelpool

· tillgång till god kollektivtrafik och cykelvägnät

· tillgång till förladdade kollektivtrafikkort

· närhet till både samhällsservice och annan service

Att satsa på mobilitetsåtgärder innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster, men även
sociala fördelar då ett transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik innebär ett mer
jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet för fler människor, oavsett kön, ålder, fysisk
förmåga eller socioekonomiska förutsättningar. Förbättrade möjligheter att gå och cykla bidrar
samtidigt till att fler människor är fysiskt aktiva vilket skapar bättre hälsa.

Inspiration på cykelparkering som utrustats med väderskydd och möjlighet till ramlås. Bilden till
höger är från Bagers plats i Malmö liknande princip för väderskydd skulle kunna införas på torget
om byggnaden i kvarter B utformas med skärmtak eller liknande.
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3.2 Indata för Sjölyckan

Uppgifter på antal kvadratmeter utbyggnad, eller antal lägenheter, är framtagna av kommunen i ett
tidigt skede och kan komma att justeras senare i planprocessen. Nedan i Tabell 5 anges indata
enligt de två olika scenarierna som parkeringsberäkningen bygger på.
Tabell 5

Etapp ett Markering
på kartan

innehåll Antal
lägenheter

Antal kvm
BTA

Antal våningar

A Handel 1400 +
1850

2

B Handel 3600 3

C Bostad 56 5600 8

D Bostad 40 4200 6

Etapp
två

E Bostad 108 10 500 10

F Bostad 16 1400 4

G Bostad 44 4200 6

H Bostad 16 1400 4

I Förskola 3500 2
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3.3 Parkeringsberäkning

För att beräkna parkeringsbehovet för planområdet har de nya parkeringstalen för bostäder och
handel använts. I Rapport – Sjölyckan trafikutredning 2017-03-17 togs ett parkeringstal fram för
förskolan då Karlshamns kommun inte har något angivet parkeringstal. Slutsatsen var att för
Sjölyckan föreslås en norm på sex bilplatser per 1000 kvadratmeter nyttjas för de anställda och 3,5
bilplats per avdelning för besökande det vill säga 18 parkeringsplatser åt de anställda och 24
platser för besökande.
Tabell 6

Etapp ett Markering på kartan innehåll Antal kvm BTA Parkeringstal Bilplatser

A Handel 1400 + 1850 28 bpl/1000 kvm 91

B Handel 3600 28 bpl/1000 kvm 101

C Bostad 5600 8 bpl /1000 kvm 45

D Bostad 4200 8 bpl /1000 kvm 34

Totalt etapp ett 270

Etapp två

E Bostad 10 500 8 bpl /1000 kvm 84

F Bostad 1400 8 bpl /1000 kvm 11

G Bostad 4200 8 bpl /1000 kvm 34

H Bostad 1400 8 bpl /1000 kvm 11

I Förskola 3500 42

Totalt etapp två 182

Totalt 452

Enligt Tabell 6 kommer det att behövas totalt 452 bilplatser uppdelat i 270 platser i etapp ett och
182 platser i etapp två. Om införande av samnyttjande sker blir behovet något lägre beroende på
om samnyttjande räkans per etapp eller om det beräknas totalt.
Tabell 7

Etapp ett Bilplatser Samnyttjande

Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13

Boende 78 63 71 63

Handel 192 134 173 192

Totalt etapp ett 270 197 243 255

Etapp två

Boende 140 112 126 112

Förskola 42 38 4 2

Totalt etapp två 182 150 130 114

Totalt 452
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Tabell 8

Etapp ett+två Bilplatser Samnyttjande

Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13

Boende 218 175 197 175

Handel 192 134 173 192

Förskola 42 38 4 2

Totalt 452 347 373 369

För att totalt samnyttjande ska kunna ske ska all parkering lösas gemensamt det vill säga de
boende, besökande till handel och förskola ska nyttja samma parkering, med avseende på lämpligt
gångavstånd är det tveksamt om denna lösning kommer att fungera inom Sjölyckan. Tabell 9 visar
lämpligt gångavstånd mellan parkering och bostad/handel/förskola enligt Eslövs kommuns
parkeringsstrategi (jämförelse med Eslöv har utförts då städerna är ungefär lika stora och har
liknande parkeringstal):
Tabell 9

Lämpligt gångavstånd mellan parkering och bostad/handel/förskola

Boende 300 meter

Besökande till bostäder, handel och förskola 300 meter

Anställda inom handel och förskola 400 meter
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3.4 Parkeringsförslag

Enligt parkeringsberäkningarna kommer det totala parkeringsbehovet bli ungefär 405
parkeringsplatser förutsatt att samnyttjande sker inom etapp ett det vill säga bostäder och handel
har gemensamma parkeringslösningar, totalt behövs 255 parkeringsplatser för etapp ett, samt att
samnyttjande sker inom etapp två det vill säga bostäder och förskola har gemensamma
parkeringslösningar, totalt behövs 150 parkeringsplatser för etapp två. Om man vill sänka behovet
av parkering för de boende ytterligare och införa mobilitetsåtgärder och bilpool blir det totala
behovet 369 parkeringsplatser (242 för etapp ett och 127 för etapp två). Om detta blir aktuellt kan
först bestämmas när exploatörer och byggherrar blivit involverade.

· Handel A och B kommer i första hand att nyttja parkeringen mellan byggnaderna (denna parkering kan

omfatta cirka 170 bpl om parkering sker i garage, i markplan samt i ett parkeringsdäck), vid maxtidpunkter

kan även markparkeringen och korttidsparkeringen inom bostadsområdet nyttjas.

· Bostäderna C och D kommer i första hand att nyttja markparkeringen mellan byggnaderna samt en tillfällig

markparkeringen väster om byggnad D (parkeringen kommer att omfatta cirka 40 bpl).

· Bostäderna E kommer i första hand nyttja markparkeringen mellan byggnaderna samt parkering i två plan

som placeras på den tillfälliga markparkeringen väster om D (parkeringen kommer omfatta cirka 40 bpl) för

besökande till bostäder C, D och E kommer parkering ske i gatan som korttidsparkering mellan klockan 10-

18 samt fritt övrig tid totalt cirka 40 bpl. I samband med att etapp två och bostäderna E införs kommer

troligtvis boende till C i större utsträckning nyttja parkeringen vid handeln och på så vis skapa ett utrymme

för boende i E att nyttja parkeringsdäcket i en större omfattning.

· Bostäderna F, G och H kommer i första hand nyttja markparkeringen mellan byggnaderna samt

parkeringsdäcket som föreslås placeras på befintlig parkeringsyta. Detta parkeringsdäck ska även omfatta

de befintliga bostädernas parkeringsbehov. Vid maxtidpunkt för de boende kommer markparkeringen vid

förskolan att kunna nyttjas, detta inträffar fredag 16-19 och helgdagar då förskolans parkering nyttjas i

mycket låg grad.

På skissen nedan visas föreslagen parkeringslösning (randig skraffering = garage, grå = parkering i två plan,

grön= markparkering). Skissen redovisar totalt 380 långtidsplatser och 40 korttidsplatser.
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3.5 Inspiration till parkeringsutformning

För att enklare kunna skapa sig en bild av hur parkeringen skulle kunna lösas och gestaltas inom
planområdet har ett antal inspirationsbilder tagits fram som redovisar både korttidsparkering i
gatan, markparkering, parkering i garage samt parkering i två plan. Parkering i två plan kan lösas
antingen som slutna parkeringshus eller öppna parkeringsdäck beroende på komfort och kostnad.

Ovan visas inspiration på hur parkeringshus eller parkeringsdäck skulle kunna gestaltas inom
Sjölyckan. Med inslag av naturliga material som skulle passa bra in i planområdet då dess
omgivningar består av mycket växtlighet och grönska. Två våningar ovan mark passar bra in i
skalan då bebyggelsen ligger mellan fyra och tio våningar. För att inte skapa ett för klumpigt och
massivt intryck av parkeringslösningarna kan fasaderna göras delvis transparanta eller innehålla
mycket öppningar/fönster, vilket även bidrar till goda siktförhållande och ökad trygghet. Öppna
lösningar blir även billigare då ventilation och liknande ej behöver införas. Nedan visas inspiration
på hur markparkeringen skulle kunna gestaltas både via gröna samlade markparkeringsytor och
lummig gatuparkering för korttidsparkering.
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Optimal placering och utformning av väg och vändplan
Avsnittet omfattar val av placering på det nya gatunätet samt dess innehåll, dimensioner och
karaktär. Gatunätet omfattar Skyttevägen i dess befintliga läge samt en förlängning ned till
förskolan. Gatan utformas med en smal körbana på 5,5 meter där en lastbil eller sopbil och en
personbil kan mötas, gatan föreslås regleras till 30 km/tim. På den östra sidan om gatan (likt
dagens lösning) placeras en separerad gång- och cykelbana med dubbelriktad cykeltrafik på fyra
meter. För att kollision mellan fotgängare och cyklister ska undvikas bör målning ske (2,3 meter
cykelbana och 1,7 meter gångbana). På den västra sidan införs en trottoar på minst två meter, idag
finns ingen trottoar på denna sida, men då antalet invånare utökas kommer behov på goda
gångförbildelser till, från och genom området att öka. Norr om området ligger matvarubutik och
annan handel vilket är en stor målpunkt där andelen fotgängare och cyklister bör vara stor när
avstånden är under 300 meter inom hela planområdet. Söder om området ligger en förskola, ett
flertal idrottsverksamheter, en grundskola och en badplats på gott gång- och cykelavstånd inom
ungefär 100–1000 meter.

Skyttevägen föreslås kopplas till tre mindre infartsgator som leder till bostädernas entréer.
Infartsgatorna har ej detaljstuderats då deras läge ej är fastställt i detta skede, en övergripande
kontroll av höjder och lutningar har genomförts för att säkerställa att gatorna ens är rimliga att
föreslå. Infartsgatorna ska främst nyttjas för att skapa en god tillgänglighet för de boende och
möjliggöra nära hämtning/lämning av personer och varor, skapa möjlighet för nära parkering för
personer med funktionshinder samt skapa en framkomlighet för utryckningstrafiken att komma nära
flerbostadshusen. Eventuellt kan infartsgatorna leda till mindre markparkeringar.
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Där Skyttevägen landar i en T-korsning kommer gatans karaktär att fortsätta ned till förskolan
medan det tredje benet i korsningen kommer att utformas som en gårdsgata. Trafikflödena på
bedöms bli låga och endast omfatta boende och besökande till/från sin bostad samt sopbil och
utryckningsfordon. Gatan utformas med en körbar yta där fotgängare har prioritet. I gaturummet ska
samtliga trafikslag samspela för att skapa låga hastigheter, höjd säkerhet och en hög
uppmärksamhet från samtliga trafikslag. Den körbara ytan blir sex meter bred och föreslås regleras
till gångfartområde. Den körbara ytan görs i samma nivå som omgivningen och i ett gemensamt
material där entréer och möblering till bostadshusen gärna får integreras och bidra till rumslighet
och begränsning av den körbara ytan. I närhet till flerbostadshusens entréer ska tillgänglig
parkering för rörelsehindrade införas (en plats inom 25 meter från entré), framkomlighet för
utryckningsfordon samt parkeringsmöjlighet för cyklar. Om boendeparkeringen införs på
gångavstånd från husen bör angöring kunna ske relativt nära entréerna för att kunna utföra
hämtning och lämning.

Placering av Skyttevägen föreslås ske i befintligt läge men med mindre justering av sektion och
dimensionerna för att bättre kunna prioritera fotgängare och cyklister. Där gatan idag landar i en
vändplats föreslås i framtiden placeras en T-korsning där det ena benet fortsätter till förskolan. På
denna sträcka kommer främst varutransporter samt fotgängare och cyklister som ska till/från
förskolan ske, det vill säga trafikflödena blir mycket låga. Båda sträckorna blir återvändsgator med
låga trafikflöden. Det är dock svårt att säga exakt hur låga trafikflödena blir på grund av att de till
stor del styrs utifrån var parkeringen blir placerad. På nästa sida visas en skiss på områdets
utformning med nya byggnader i gult, förskola i orange, handel i rött. Cykelbanan är markerad med
mörkgrått och gångbana i ljusgrått samt gårdsgatan i ljusgrå skraffering.
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Förprojektering av väg och vändplan
Skyttevägens, gångfartsgatans och gång- och cykelbanans dragning har studerats och profil och
sektion tagits fram samt förslag på möjlig avvattning. Generellt har maxlutning och minsta
vertikalradie enligt VGU eftersträvats. (lutning 6% utan särskilt godkännande och radie 400, se kap
3 i VGU krav). Avvattningen föreslås generellt ske via ledningsnät under nya gator och gc-bana på
grund av flacka lutningar inom området kan ledningsnätet för VA behöva utföras med isolerade rör.
Som komplement kan trappdiken anordnas utmed gata och gc-bana där möjlighet finns. I tidigare
utförd dagvattenutredning fastslogs ett magasinsbehov om cirka 2200 m3 och möjligt läge för
magasin redovisas på planritningen.

För den befintliga delen av Skyttevägen har den befintliga lutningen bibehållts i så lång grad som
möjligt, därav den höga lutningen på 8%. Befintlig lutning på Skyttevägen kommer att bibehållas
fram till cirka 80 meter från Idrottsvägen. På denna sträcka bedöms befintlig avvattningen fungera
med mindre justeringar så som kompletteringar av brunnar och dylikt beroende på var motveck
läggs. Avvattning på resterande sträcka förutsetts ske med en ledningsgrav under motveck. Den
avslutande vertikalradien för Skyttevägen kommer inte att uppnå krav enligt VGU.

För Gårdsgatan uppnås minimikrav för lutning och vertikalradier. På sträckan närmast vändplanen
kommer sidoräcken behövas på den yttersta sidan av gatan pga att släntutfallet i annat fall blir för
stort och hamnar över befintlig parkering och grönytor. Vid införing av sidoräcke kan slänten göras
brantare och därmed uppta mindre sidoområde. Avvattning förutses ske via motveck samt via
ledningsgrav under motveck. Dagvatten kan dock släppas i trappdiken som förslagsvis kan gå
bekom den trekantiga grönytan eller lekparken samt utmed föreslagen sträckning av gång- och
cykelbanan.

För den separata gc-banan har två alternativa dragningar studerats, inget av alternativen uppfyller
dock helt krav på lutning för tillgänglighetsanpassning.
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Kostnadsberäkning av väg med vändplan samt cirkulationsplatsen
på Bodetorpsvägen/Idrottsvägen
Översiktlig anläggningskostnad för gatorna har bedömts med mängder för schakt- och
fyllnadsmassor samt för ingående vägdelar, till exempel asfalt och bärlager. Schablon för
vägmarkering och avvattning har antagits per meter väg och kompletteringar för belysning, räcke
och stödmur har skattats översiktligt. Kostnad för rivning och inlösen av befintliga byggnader
byggnader och ytor har inte beräknats. På framtagen anläggningskostnad har osäkerheter och
kostnader för administration och projektering lagts på procentuellt i denna kostnad ingår även några
mindre poster såsom jordmån, grässådd, plantering och utsmyckning.

Bedömningen hamnar på en investeringskostnad för ombyggd och ny väg/vändplan av
Skyttevägen på 6,87 miljoner kronor och för ny cirkulationsplats i korsningen mellan
Bodetorpsvägen och Idrottsvägen på 3,27 miljoner kronor, inklusive tillägg, enligt ovan på 25 %.
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Sammanfattning
Sjölyckan föreslås exploateras med ungefär 280 lägenheter fördelat på elva byggnadskroppar samt
en tillbyggnad i två plan för handel i samband med befintliga verksamheter. De nya bostäderna
kommer att nås via befintlig dragning på Skyttevägen samt en förlängning på denna och en ny
gatusträckning. De två nya gatorna slutar i vändplatser och endast trafik till/från bostäderna
kommer passera inom bostadsområdet. Skyttevägen kommer även trafikeras av tung trafik till
förskolan d.v.s. varudistribution, matleveranser och sophantering.

Trafiken inom området bedöms som mycket låg och gatorna föreslås utformas med smala körbanor
och gott utrymme för fotgängare och cyklister. Trottoarer införs på båda sidorna om gatorna och
kopplas till kringliggande verksamheter (förskola, handel, idrottsverksamheter m.m.) samt till
befintlig busshållplats på Bodetorpsvägen. För bostäder och handel inom Sjölyckan har den
befintliga parkeringsnormen för Karlshamn anpassats så att bilanvändandet eftersträvar en
minskning och resor med hållbara transportslag gynnas. För att uppnå detta har gemensamma
parkeringslösningar studerats där samnyttjande mellan olika brukare kan ske till viss grad samt att
mobilitetsåtgärder såsom goda cykelmöjligheter och resor med busstrafiken föreslås förbättras.
Cykelbanor föreslås längs Skyttevägen och en ny koppling vidare söderut, dessa ska kopplas till
förskolan, idrottsverksamheten och kringliggande cykelstråk.

Avvattningen föreslås generellt ske via ledningsnät under nya gator och gc-bana. Som komplement
kan trappdiken anordnas utmed gata och gc-bana. I tidigare utförd dagvattenutredning fastslogs ett
magasinsbehov om cirka 2200 m3, Magasinet föreslås placeras mellan bebyggelsen och förskolan.

Kostnadsberäkning har utförts för ombyggnad av befintlig sträcka av Skyttevägen samt dess
förlängning och den nya gatusträckningen, investeringskostnaden hamnar inom spannet 4,65 - 9,98
Mkr beroende på materialval men troligtvis hamnar priset på ungefär 6,87 Mkr. För
cirkulationsplatsen mellan Bodetorpsvägen och Idrottsvägen hamnar investeringskostnaden inom
spannet 2,04 – 4,73 Mkr beroende på materialval men troligtvis hamnar priset på ungefär 3,24 Mkr


