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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett detaljplanearbete pågår på del av fastighet Karlshamn 6:5 i syfte att möjliggöra 
planer på en ny brandstation. Planområdet omfattar 2,3 hektar och ligger 1,5 km 
väster om stadskärnan.  

 

 

1.2 Syfte 
Trafikutredningens syfte är att fungera som ett underlag i det fortsatta 
detaljplanearbetet genom att föreslå lämplig dimensionering och placering av tillfarter 
till området samt vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas på 
Oljehamnsvägen och Tubbarydsvägen. 

Figur 1 Planområdets lokalisering 
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2 Nulägesbeskrivning 
Planområdet avgränsas av Oljehamnsvägen i söder och Tubbarydsvägen i väster och 
skog i norr och öster. Då planområdet i dagsläget utgörs av naturmark finns det i 
nuläget ingen trafik inom området. Oljehamnsvägen är ca 2 km lång och förbinder 
centrala Karlshamn med bland annat E22 och Oljehamnen via Hinseleden. Mätningar 
visar på ett flöde på ca 7000 Ådt och andelen tunga fordon är ca 8%. På sträckan går 
trafik med farligt gods. Tubbarydsvägen som sträcker sig i väst-östlig riktning mellan 
Oljehamnsvägen och Sternövägen är ca 4 meter bred i östra delen mellan 
Oljehamnsvägen och Återvinningscentralen och har en vägbredd på ca 7-8 meter 
väster om Återvinningscentralen. På sträckan väster om Återvinningscentralen ligger 
även kommunal teknisk verksamhet. Vägen är i dag reglerad med genomfartsförbud 
för motorfordon och beslut är taget att återvinningscentralen ska flyttas till annan 
plats. Uppskattning av nuvarande trafikflöde på Tubbarydsvägen gjordes på startmötet 
till max ca 100 Ådt och efter återvinningscentralens flytt bedöms flödet halveras till ca 
50 Ådt. 

2.1 Trafik 
Fastigheten ligger i anslutning till korsningen Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen 
med möjlighet till angöring både från Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. 
Oljehamnsvägen har öster om korsning med Tubbarydsvägen en reglerad hastighet till 

Figur 2 Detaljplaneområde 
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70 km/h och direkt väster om korsningen sänks sedan hastigheten till 50km/h. I 
korsningen råder väjningsplikt för fordon från Tubbarydsvägen innan utfart på 
Oljehamnsvägen. Oljehamnsvägen är utformad med gatubelysning medan 
Tubbarydsvägen helt saknar belysning mellan Oljehamnsvägen och 
återvinningscentralen. 

2.1.1 Gång- och cykeltrafik  
Området har i dagsläget inga separata gång- och cykelvägar och cykling sker i 
blandtrafik. Då hastighet och trafikflöde är relativt högt på Oljehamnsvägen sker dock 
mycket begränsat med trafikrörelse från gående och cyklister på denna väg. På 
Tubbarydsvägen sker cykling i blandtrafik på en bitvis mycket smal vägbana. 

2.1.2 Lokal och regional busstrafik  
Området trafikeras i dagsläget inte av någon busslinje och inga busshållplatser finns 
inom gångavstånd från planområdet. Närmsta busshållplats ligger vid Citygross på ett 
avstånd av ca 1 km och avståndet från planområdet till Karlshamns station är det ca 
1,5 km. Några uttalade planer på utbyggnad av busslinjer till området finns inte i 
dagsläget. 

 

3 Tillkommande trafik 
I syfte att beräkna flödet och dess fördelningen för respektive angöringar till 
planområdet mot Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen har ett maxscenario tagits 
fram och utifrån detta har vi sedan tittat på den påverkan detta ger på 
omkringliggande vägnät. Det har även tagits höjd för det framtida scenario med 
trafikökning på Oljehamnsvägen som tidigare utredning för exploateringsområdet 
Västerport visat på.  

3.1 Förutsättningar trafikalstring 
Statistik från räddningstjänsten i västra Blekinge över antal anställda, utryckningar, 
servicetransporter, tjänsteärenden och besök och utbildningar har legat till grund för 
trafikalstringen för den nya brandstationen.  

Räddningstjänstens personal vid brandstationen i Karlshamn består av 
dagtidspersonal, skiftpersonal och RiB-personal (deltidsbrandmän) som ansluter till 
brandstationen via Tubbarydsvägen. Ambitionsnivån för utryckningsverksamheten är 
fem personer heltid och fem personer RiB dygnet runt året om.  

Från brandstationen sker ca 550 utryckningar per år med i snitt 2 fordon per 
utryckning. Brandbilarna rycker ut via Oljehamnsvägen och återvänder därefter till 
brandstationen via Tubbarydsvägen. Sannolikt sker 80% av utryckningarna norrut på 
Oljehamnsvägen för att nå delar av centrala Karlshamn och 20% söderut genom 
Hinsetunneln för att nå södra delen av centrala Karlshamn och för målpunkter mot 
Sutudden/Oxhaga/Munkahus.  
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Räddningstjänsten Västra Blekinge har en omfattande utbildningsverksamhet med 
både kommersiella kurser och andra aktiviteter t.ex. skolutbildning och studiebesök. 
När brandstationen står färdig kommer utbildningsverksamheten att flytta från dagens 
övningsområde i Stilleryd till den nya anläggningen. Vid ca 40 tillfällen per år besöker 
skolklasser brandstationen och de bedöms anlända med buss via Tubbarydsvägen. 
Övningsverksamheten vid Räddningstjänsten Västra Blekingen är även den 
omfattande. Varje heltidsbrandman ska öva 150 timmar per år och varje RiB-
medarbetare ska öva ca. 55 timmar per år. Till detta kommer ett antal 
ledningsövningar för vissa personalkategorier. Mycket av övningsverksamheten 
genomförs idag på övningsfältet i Stilleryd som kommer att avvecklas i samband med 
inflyttning i nya anläggningen på planområdet som då tar över verksamheten. 

3.1.1 Antaganden och ställningstaganden i samband med trafikalstringen 
Utifrån de förutsättningar som i dagsläget finns vad gäller kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar bygger alstringen på att de anställda tar sig till arbetsplatsen med bil. 
Utöver detta har vi antagit att skolklasser kommer uteslutande i buss och att viss 
samåkning sker vid de övnings- och utbildningstillfällen som personal och andra utifrån 
deltar i. Vissa rörelser har även antagits dagtid för tjänsteärenden med tjänstefordon 
och leveranser och renhållningsfordon. Utifrån framtida ställningstaganden och beslut 
skulle antalet arbetsresor kunna minska, via exempelvis en utbyggnad av cykelväg till 
brandstationen. 

 

 

 

Figur 3 Område där utryckning sannolikt görs söderut  



 

  

Page 7/15 

 

RAPPORT 
 

Datum: 2019-12-18  Trafikutredning Karlshamn ny brandstation 

 

3.2 Fördelning av flöde inom området samt påverkan på 
omkringliggande vägar 

Den trafikalstring som har gjorts för verksamheten ger ett tillskott på ca 100 ÅDT på 
Tubbarydsvägen och ett tillskott på ca 10 ÅDT till Oljehamnsvägen.  

Nuvarande flöde på Oljehamnsvägen är uppmätt till ca 7000 ÅDT och en uppskattning 
av dagens trafik på Tubbarydsvägen är gjord till ca 50 ÅDT. Uppskattningen är gjord 
utifrån den information som framkom på startmötet om kommunförrådets verksamhet,  
befintlig återvinningscentral samt det genomfartsförbud för motorfordonstrafik som 
råder. Utredningen bygger på det beslut som finns om att flytta återvinningscentralen, 
och eventuellt flöde till och från centralen har därav inte beaktats vid trafikalstring. 

Det genomfartsförbud som finns i dag och ska kvarstå vid genomförande av 
detaljplanen kan behöva stödjas genom utformning av Tubbarydsvägen med 
exempelvis omvandling av nuvarande gata till cykelväg norr om angöring till 
planområdet för att undvika oönskad genomfartstrafik.  

Totalt sett ger detta en trafik i maxscenariot på ca 150 ÅDT på Tubbarydsvägen            
och ca 7100 ÅDT på Oljehamnsvägen.   

Figur 4  Tillkommande trafikflöde per dygn för Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen  

Tubbarydsvägen 

Ådt: +100 

Oljehamnsvägen 

Ådt: +10 



 

  

Page 8/15 

 

RAPPORT 
 

Datum: 2019-12-18  Trafikutredning Karlshamn ny brandstation 

3.2.1 Flödesfördelning över dygnet på Oljehamnsvägen och flöde i 
maxtimmen 

På Oljehamnsvägen är i dag flödet uppdelat med olika flödesfördelning över dygnet 
beroende på färdriktning. Tydligast är maxtimmen för trafik i nordlig färdriktning som 
inträffar på eftermiddagen mellan klockan 16.00-17.00 (ca 340 fordon) medan trafik i 
sydlig färdriktning har sin maxtimme på morgonen mellan klockan 07.00-08.00 (ca 
340 fordon) men har även en tydlig pik på eftermiddagen mellan klockan 16.00-17.00 
(ca 300 fordon) men det utgör då inte maxtimma. Den ökade trafiken från 
planområdet bedöms inte påverka Oljehamnsvägens flöde eller flödestoppar annat än 
att man kan konstatera att de trafikrörelser som tillkommer till planområdet delvis 
kommer att belasta korsningen med Tubbarydsvägen just i maxtimmen med 
arbetspendlingstrafik. 

 

4 Trafiksäkerhetsåtgärder  

4.1 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Oljehamnsvägen 
Oljehamnsvägen har en lång backe som börjar i höjd med planområdet som långsamt 
sluttar nedåt i sydöstlig riktning mot Oljehamnen. Detta innebär att trafik i nordlig 
färdriktning lockas att köra om långsamtgående lastbilar i uppförsbacke med delvis 
dålig sikt vid backkrönet och i samband med den nya utfarten för utryckningstarafik 
försämras då trafiksituationen ytterligare.  

För att uppnå trafiksäkerhet på sträckan föreslås att hastigheten på Oljehamnsvägen 
begränsas till 50km/h genom reglering men även genom fysiska åtgärder som 
utformning av gatumiljön för att skapa ett mer stadsmässig gaturum på sträckan som 
i dag upplevs som en sträcka utformad för högre hastighet. Detta kan exempelvis 
göras genom trädradsplantering och kantstensutformning. För att förhindra farliga 
omkörningar behövs även ett omkörningsförbud för fordon i nordvästlig färdriktning på 
sträckan mellan en punkt en bit norr om korsningen med Hinseleden och förbi 
korsningen med Tubbarydsvägen. Om det saknas målbild för planen att skapa 
stadsmässighet på Oljehamnsvägen kan det vara svårt att skapa en utformning som 
effektivt minskar hastigheten. 

4.1.1 Utryckningssignaler 
Vid utryckning krävs utryckningssignaler för att ge räddningstjänsten företräde. 
Trafiken föreslås regleras med utryckningssignaler som sätts upp där vägen tillfälligt 
stängs av förbi utryckningsutfarten till Oljehamnsvägen från planområdet. I och med 
utryckningssignalerna kommer viss köbildning ske vid återkommande tillfällen längs 
Oljehamnsvägen. För att ge utrymme för viss köbildning behöver utfarten för 
utryckningstrafik ligga på ett nog stort avstånd från närmaste korsning, vilket i detta 
fallet är Tubbarydsvägen. I förslaget på placering av ut- och infarter till planområdet 
tas höjd för att ett magasin på ca 70 meter mellan Tubbarydsvägen och 
utryckningsutfarten. Kapacitetsanalysen ger att det på Oljehamnsvägen under 
maxtimme på förmiddag och eftermiddag med nuvarande trafikmängd kan ge en kö 
med en maxlängd på ca 50 meter vilket då innebär att magasinet söder om 
Tubbarydsvägen väl kan hantera den situationen. 
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4.2 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Tubbarydsvägen 
På Tubbarydsvägen finns i dag en svacka innan korsning med Oljehamnsvägen och ett 
vilplan på ca 25 meter behöver skapas för att större fordon ska kunna landa innan 
utfart. Enligt VGU ska ett vilplan utformas med en lutning på max 2,5-3,5 %. Utfarten 
föreslås även regleras med stopplikt samt utformas med mittrefug. 

5 Förslag på utformning 
Utredningen har tittat på behovet av ny utformning av korsningen mellan 
Oljehamnsvägen och Tubbarydsvägen, ny utformning av Tubbarydsvägen mellan 
Oljehamnsvägen och angöring till planområdet samt utformning av de två nya 
angöringarna till planområdet. 

5.1 Utformning av korsning                         
Korsningen har i dagsläget en utformning som gör det svårt för trafikanter att svänga 
vänster från Oljehamnsvägen in på Tubbarydsvägen och sikten är även i dagsläget 
begränsad vid utfart från Tubbarydsvägen. 

Korsningen behöver ur trafiksäkerhetssynpunkt rätas upp för att möjliggöra för fordon 
att trafiksäkert kunna svänga i alla riktningar och sikten behöver säkerställas framför 
allt norrut. Dimensionerande fordon för korsningen bedöms vara lastbil (Lps) för att 
tillfredsställa de behov som brandstationens verksamhet har med bl.a. fordonsslag 
som räddningsfordon, bussar, lastbilar och personbilar och korsningen föreslås även 
utformas med mittrefug på Tubbarydsvägen för att styra trafiken.  

Figur 5 Körspårsmallar för Lps och skiss på mittrefug 
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För utformning av korsningen finns en begränsning i norr som en kil mellan vägarna i 
form av ett biotopskyddat markområde och området är markerat med rött i figur 5. 
Detta innebär att korsningen behöver förskjutas något sydväst från nuvarande 
placering för att kunna vinklas upp. För att uppnå god sikt behöver en siktsträcka på 
minst 110 meter finnas vid en hastighet på 50 km/h. Sikttriangel är beskriven med 
grått i figur 5.   

5.1.2 Utredning ang. utformning med separat vänstersvängsfält 
Trafikflödet för framtaget maxscenario och senare flödet 
i det framtida scenariot med utbyggnad av Västerport 
ger enligt VGU och vid insättning i figur nedan, med 
hastighet 50km/h, att korsningen inte behöver utformas 
med ett separat vänstersvängande fält. Detta framför allt 
med anledning av den låga andelen svängande fordon i 
förhållande till den högre trafikmängden på 
Oljehamnsvägen.  

Maxscenario Qp=7100, Qs=150 
Framtida scenario Qp=13 000, Qs=150 
 
 
 
 

Figur 7  Val av korsning med 
hänsyn till trafiksäkerhet VGU   

Figur 6 Skiss på utformning av korsning Oljehamnsvägen-Tubbarydsvägen med sikttriangel 
markerad i grått 
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Utifrån de riktlinjer som anges i VGU finns inget krav på ett separat vänstersvängsfält. 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det dock viktigt att korsningspunkten säkras till den 
lägre hastigheten 50km/h och att utformningen tydligt styr trafikanterna att hålla 
hastigheten nere. Ser man svårigheter att uppnå god trafiksäkerhet genom reglering 
och gestaltning kan dock ett vänstersvängkörfält med avmålat spärrområde vara ett 
alternativ då det bland annat anges att vänstersvängkörfält ger 10% olycksminskning i 
SKLs Åtgärdskatalog.  
 

5.2 Utformning Tubbarydsvägen  
I och med det planerade planområdet kommer trafikmängden att öka på 
Tubbarydsvägen med uppskattningsvis ca 100 ÅDT. För att möta det behov som finns 
för de fordon som kommer trafikera tillfarten till planområdet föreslås en breddning av 
vägen på sträckan mellan Oljehamnsvägen och angöringen. Breddning föreslås från 
dagens drygt 4 meter till 9 meter. Detta är lite bredare än minimikravet i VGU men 
innebär att räddningsfordon och bussar kan mötas med en god kvalitet och marginal 
även i svängande rörelse vilket kan vara rimligt då det är denna angöring till 
planområdet som är primär och kommer trafikeras av många olika fordonsslag.  

 

5.2.1 Utredning kring hantering av befintlig stenmur 
Längsmed Tubbarydsvägen löper i dag en stenmur som påverkas vid ett genomförande 
av detaljplanen. Samtal har förts med Länsstyrelsen 2019-10-28, och det framkom då att 
det inte finns något biotopskydd för stenmuren. Muren kommer troligtvis att behöva 
plockas bort på sträckan mellan Oljehamnsvägen och angöring till planområdet i 
samband med byggnationerna och kommunen behöver då kompensera med likvärdigt 
element på annan plats.  

5.2.2 Möjlighet att skapa cykelväg  
Ett genomförande av detaljplanen och flytt av Återvinningscentralen kan möjliggöra 
förändringar. Utifrån kommunens tankar om åtgärder och prioritering av gående och 
cyklister för att öka cykelanvändande, vilket beskrivs i kommunens cykelpolicy från 
2018, finns här en möjlighet att koppla det nya planområdet till samhället genom en 
gång- och cykelväg. Detta skulle vara möjligt genom att omvandla Tubbarydsvägen till 

Figur 8 Gatusektion Tubbarydsvägen 
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en gång- och cykelväg mellan infart till Återvinningscentralen och angöringen till nya 
planområdet. Behov kan finnas att utforma cykelvägen med bärighet för utryckande 
räddningsfordon.  

5.3 Angöring till planområdet 
Planområdet föreslås i de underlag som finns från arkitekten angöras via tre olika 
angöringar, två från Tubbarydsvägen och en från Oljehamnsvägen. Behovet av två 
angöringar mot Tubbarydsvägen bygger på en tanke om att fordon ska kunna köra 
runt det sydvästra hörnet på fastigheten. Utifrån de behov som verksamheten ser, de 
nivåskillnader som området behöver hantera och den trafiksäkerhetsproblematik som 
uppstår med angöring för nära korsning samt den trafiksäkerhetssänkning som det 
kan innebära med trafik runt hela byggnaden har dock beslut om endast en angöring 
mot Tubbarydsvägen tagits. 

5.3.1 Angöring till Tubbarydsvägen 
Placering och dimensionering av angöring mot Tubbarydsvägen har utretts utifrån 

platsbesök, verksamhetens behov och ur trafiksäkerhetssynpunkt med studie på 
framkomlighet utifrån dim fordon (Lps). Utfarten har getts en utformning utifrån att 
två större fordon ska kunna mötas vilket ger en bredd på ca 15 meter. Viktigt i 
sammanhanget för angöringen är att det skapas ett vilplan på ca 25 meter innan utfart 
till Tubbarydsvägen för att exempelvis undvika att fordon vintertid riskerar att glida ut 
på gatan vid halt väglag.  

Angöringen föreslås placeras centralt på planområdets västra sida i nära anslutning till 
tilltänkt parkeringsyta, rakt framför portarna till räddningstjänstens tvätthall som 

Figur 9 Placering av angöring till planområdet 
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räddningsfordonen besöker efter utryckning. Även lastplats för leveranser till 
verksamheten får en god koppling till angöringen. 

5.3.2 Angöring till Oljehamnsvägen 
Placering och dimensionering av framför allt utfart för utryckning mot Oljehamnsvägen 
har utretts utifrån platsbesök och studie av utrymmesbehov för utryckningsfordon och 
lämplig placering på utfarten med avseende på den trafikreglering som behöver ske 
med stoppsignaler på Oljehamnsvägen.  

Utfarten mot Oljehamnsvägen för utryckning föreslås placeras på ett tillräckligt 
avstånd ifrån korsningen med Tubbarydsvägen men i så nära anslutning till 
räddningstjänstens utryckningsportar som möjligt. Förslaget landar på en utformning 
av angöringen på ca 70 meters avstånd från Tubbarydsvägen och med en bredd på 
utfarten på ca 7 meter då inga fordon bedöms mötas här. 
 

6 Beskrivning och konsekvenser av framtida 
möjlig trafikökning  

I samband med planerad exploatering, Västerport, som är belägen i anslutning till 
Oljehamnsvägen en bit bort sydost om denna detaljplan och andra utbyggnadsplaner 
har en tidigare utredning (Trafikutredning Oljehamnsvägen, 2018) visat på en kraftigt 
ökning av trafik på Oljehamnsvägen.  

Kring Oljehamnsvägen finns utbyggnadsplaner som kommer att förändra 
trafiksituationen längs vägen. Mellan korsningarna med Hinseleden och 
Munkahusvägen planeras för ett handelsområde, Västerport, där även bostäder och 
kontorsarbetsplatser kan komma att inrymmas. Även i Stillerydshamnen väster om 
Oljehamnsvägen finns utbyggnadsplaner och på Stärnö söder om Oljehamnsvägen kan 
bostadsexploatering bli aktuellt i framtiden. Dessa exploateringsplaner beräknas ge ett 
ökat fordonsantal på 5000 fordon per dygn längs sträckan förbi brandstationen(Utdrag 
ur trafikutredning för Oljehamnsvägen 2018.). 

Den trafikökning som det framtida scenariot ger för Oljehamnsvägen norr om 
Hinseleden ger totalt ca 12 000 ÅDT. Denna ökning påverkar framför allt köbildningen 
vid utryckning från brandstationen som bedöms bli betydligt mer omfattande framför 
allt i maxtimme.  

En utryckning från brandstationen i det framtida scenariot på Oljehamnsvägen med 
ökat flöde uppskattas resultera i en maxköbildning vid utryckningssignalerna på 
uppemot 100 meter (ca 20 fordon) i maxtimme på för och eftermiddag. Detta vid en 
antagen stopptid på max 2 min. I dagsläget sker i snitt 3 utryckningar per dygn och ca 
10% av alla utryckningar sker i maxtimme på förmiddag eller eftermiddag varför 
denna kösituation inte bedöms uppkomma varje dag men ett par gånger per vecka.  
Detta antagande förutsätter då att utryckningsfrekvensen ligger kvar på dagens nivå. 
Konsekvensen i maxtimma i det framtida scenariot är att köbildningen nordväst om 
utryckningssignalen några gånger i veckan kan blockera in och utfart till 
Tubbarydsvägen då magasinet på 70 meter inte räcker till fullt ut. Detta bedöms dock 
som rimlig utifrån Tubbarydsvägens funktion som lokalgata/fastighetsinfart och den 
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relativt sällan förekommande situationen. Vid det framtida scenariot med ökad trafik 
på Oljehamnsvägen begränsas även tillgängligheten för fordon att svänga vänster in 
på Tubbarydsvägen genom det ökade flödet. Bedömningen är dock att det fortfarande 
ligger inom spannet för korsning utan separat vänstersvängsfält enligt de riktlinjer 
som VGU har. 

 

7 Slutsats och rekommendationer 
Den tillkommande trafikmängd som planområdet skapar på Oljehamnsvägen är i 
förhållande till nuvarande flöde lågt och planområdet kommer inte att belasta 
omkringliggande vägnät i någon större utsträckning. Oljehamnsvägen har flödestoppar 
i maxtimme på morgon och eftermiddag då flödet är starkt kopplat till den 
pendlingstrafik som leds via denna infartsgata och även en del av den nu 
tillkommande trafikmängden kommer att belasta i maxtimme. Detta ger dock en 
begränsad påverkan i förhållande till de ökningar som framtida planerade utbyggnader 
som Västerport med flera kommer att ge på Oljehamnsvägen.  

Trafiksäkerhetsmässigt finns behov av en hastighetssänkning till 50km/h på 
Oljehamnsvägen. För att ge trafikanterna rätt förutsättningar att hålla den sänkta 
hastigheten föreslås att vägens nuvarande utformning ses över. Exempelvis kan 
trädplanteringar eller kantstensutformning längs vissa sträckor skapa ett tydligare och 
trängre gaturum som genererar lägre hastigheter. Vad gäller utformning av korsningen 
Oljehamnsvägen -Tubbarydsvägen finns viss otydlighet kring korsningens behov. 
Sammantaget kan osäkerhet kring Tubbarydsvägens framtida funktion, 
trafikbelastningen, det absoluta behovet av hastighetsminskning samt kostnader för 
andra fysiska åtgärder ändå tala för ett anläggande av vänstersvängkörfält. Det finns 
även olika resonemang, dock utan stöd i VGU, kring en ökad risk med 
uppmärksamhetsproblem vid blåljusaktiviteter med kökrockar som följd.  
 
Ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt behövs åtgärder i form av 
utryckningssignaler och omkörningsförbud för brandstationens utryckningstrafik. 
  
För Tubbarydsvägen finns behov av åtgärder i form av breddning av gatan mellan 
Oljehamnsvägen och angöring till planområdet medan det på sträckan norr om 
planområdet snarare finns behov av åtgärder för att förhindra genomfartstrafik för 
motorfordon. Bedömningen är att risken för att trafikanter trotsar nuvarande skyltade 
genomfartsförbud kommer att öka i och med ombyggnationen av korsningen med 
Oljehamnsvägen som då möjliggör infart från Oljehamnsvägen från båda håll. 
Möjligheten att anlägga en cykelväg istället för nuvarande väg bedöms god utifrån 
kommunens tankar om utbyggnad av cykelvägnätet och ökad möjlighet för cykling. 
Tubbarydsvägen föreslås även ur trafiksäkerhetssynpunkt utformas med mittrefug i 
korsningen med Oljehamnsvägen.  

För placering av korsningen Oljehamnsvägen-Tubbarydsvägen har två lägen studerats. 
Dels den nuvarande placeringen samt en placering förskjuten något sydväst. Det 
ytanspråk som en upprätad korsning ger på befintlig plats gör att korsningen kommer i 
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konflikt med det biotopskyddade området nordväst om Tubbarydsvägen, varför den 
alternativa förskjutna placeringen valts. 

Angöring till planområdet föreslås både genom en angöring till Tubbarydsvägen och en 
angöring till Oljehamnsvägen. Vidare föreslås ur trafiksäkerhetssynpunkt att det 
huvudsakliga flödet går via Tubbarydsvägen och att endast utryckningsfordon 
trafikerar anslutningen mot Oljehamnsvägen. Avseende angöringen till 
Oljehamnsvägen har bedömningar och avvägningar gjorts utifrån kölängder i 
maxtimma vid utryckningssignal och önskad placering av utfart i närhet av 
uppställningsplats för utryckningsfordon. Bedömningen är att angöringen bör ligga ca 
70 meter söder om Tubbarydsvägen. 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte

	2 Nulägesbeskrivning
	2.1 Trafik
	2.1.1 Gång- och cykeltrafik
	2.1.2 Lokal och regional busstrafik


	3 Tillkommande trafik
	3.1 Förutsättningar trafikalstring
	3.1.1 Antaganden och ställningstaganden i samband med trafikalstringen

	3.2 Fördelning av flöde inom området samt påverkan på omkringliggande vägar
	3.2.1 Flödesfördelning över dygnet på Oljehamnsvägen och flöde i maxtimmen


	4 Trafiksäkerhetsåtgärder
	4.1 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Oljehamnsvägen
	4.1.1 Utryckningssignaler

	4.2 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Tubbarydsvägen

	5 Förslag på utformning
	5.1 Utformning av korsning
	5.1.2 Utredning ang. utformning med separat vänstersvängsfält

	5.2 Utformning Tubbarydsvägen
	5.2.1 Utredning kring hantering av befintlig stenmur
	5.2.2 Möjlighet att skapa cykelväg

	5.3 Angöring till planområdet
	5.3.1 Angöring till Tubbarydsvägen
	5.3.2 Angöring till Oljehamnsvägen


	6 Beskrivning och konsekvenser av framtida möjlig trafikökning
	7 Slutsats och rekommendationer

