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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlshamns kommun bedriver och avser att bedriva detaljplanearbete för att möjliggöra för framtida 

exploateringar inom fyra olika planområden i området kring Jannebergsvägen och Strömmavägen i 

Karlshamn.  

A. Jannebergsområdet där kommunen vill exploatera med bland annat verksamheter, skola, 

bostäder och idrottsanläggning. 

B. Stampens trädgård 2 där det bland annat planeras för en ny snabbmatsrestaurang. 

C. Befintligt handelsområde norr om Strömmavägen där trafiksituationen behöver förbättras.  

D. Frostenstorp 4:1 där det planeras för nya verksamheter, kontor och eventuellt nya bostäder. 

För att kunna bedriva detaljplanearbetet inom respektive område behöver de samlade trafik- och 

bullerförutsättningarna i området studeras.  

Det aktuella utredningsområdet utgörs av fyra delområden, vilka framgår av den nedanstående 

figuren.  

 
Aktuella utredningsområden.  

1.2 Syfte 

Rubricerad utredning ska ligga till grund för kommunens detaljplanearbete i området. Utredningen ska 

fastslå de grundläggande planeringsförutsättningarna för området gällande trafik samt ge förslag på 

hur den framtida trafikförsörjningen i området ska kunna lösas. Vidare ska utredningen studera hur 

bullernivåerna i området påverkas av den framtida trafiken.    
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2 Förutsättningar 

Utredningsområdet är beläget direkt norr om E22, både väster och öster om trafikplats Karlshamn 

norra. Trafikplatsens nordliga ramper ansluter till Jannebergsvägen och Strömmavägen i en tvåfilig 

cirkulationsplats.  

Jannebergsvägen skär utredningsområdet i nord-sydlig riktning och fungerar som genomfartsgata 

mellan Karlshamn och Asarum. Väster om Jannebergsgatan finns ridhus, Jannebergs gård och 

jordbruksmark. Längs den östra sidan av Jannebergsvägen finns verksamhetsområden, hotell samt 

två bensinstationer.  

I den södra delen av utredningsområdet sträcker sig Strömmavägen i väst-östlig riktning innan den 

viker av norrut. Längs med Strömmavägen finns ett handelsområde inriktad mot både 

dagligvaruhandel och sällanköpsvaror. Längre österut längs Strömmavägen finns Kreativum, skola 

och bostäder.  

 
Översikt över utredningsområdet. 

2.1 Kommunala planer 

I Karlshamns kommuns översiktsplan pekas Jannebergsområdet ut, där även Frostenstorp 4:1 ingår, 

som ett område för fortsatta exploateringar. Området anses enligt översiktsplanen vara lämpligt för 

externhandel, verksamheter, service och evenemangsarena. För att trafikförsörja området har en ny 

vägförbindelse mellan väg 29 och Jannebergsvägen föreslagits.   

Jannebergsområdet är stort och möjliggör för en omfattande exploatering. Planeringen av området 

befinner sig på ett tidigt stadie, vilket gör att det är osäkert hur området kommer att exploateras. Detta 

gör att det även är svårt att beräkna vilken trafikalstring som området kan förväntas generera.  

Jannebergsvägen 

Korpadalsvägen 

Kreativum 

Ridhus 

Hotell 

E22 
Strömmavägen 

COOP 

Busshållplats 

Busshållplats 

Circle K 

ST1 
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Baserat på underlag från Karlshamns kommun har nedanstående omfattning på den framtida 

exploateringen inom respektive område används vid beräkningarna av trafikalstringen.  

Område Exploatering 

A – Jannebergsområdet 

väster om Jannebergsvägen. 

- Externhandel – 60 000 kvm 

- Bostäder – 250 villor/radhus  

- Grundskola F-6 – 500 elever 

- Evenemangsarena 

B – Stampens trädgård 2 - Ny snabbmatskedja 

D – Frostenstorp 4:1 - Externhandel – 30 000 kvm 

2.2 Biltrafik 

Biltrafiken inom utredningsområdet består både av genomgående trafik till/från E22 samt till/från 

Asarum och trafik som har sin målpunkt inom utredningsområdet. Utredningsområdet genomkorsas av 

gatorna Jannebergsvägen och Strömmavägen.  

Jannebergsvägen är en nord-sydlig genomfartsgata som sammanbinder Karlshamn med Asarum. 

Gatan är en fyrfältsväg med två körfält i vardera riktningen. Delvis används de vänstra körfälten som 

vänstersvängfält och antalet genomgående körfält är då ett i vardera riktningen. Till Jannebergsvägen 

ansluter ett antal verksamheter, bland annat ridskola, hotell och två bensinstationer. Strömmavägen 

fungera som infart till det befintliga handelsområdet inom utredningsområdet och som infart till 

bostadsområde samt Kreativum öster om utredningsområdet. Gatan är en tvåfältsväg.  

Trafikmängden har mätts på E22, Jannebergsvägen och Strömmavägen. För E22 och Strömmavägen 

har trafiken räknats upp till år 2019 med Trafikverkets uppräkningstal för Blekinge. Trafikmängderna 

framgår av figuren nedan.  

 
Uppmätt total trafik (antal fordon/dygn, ÅDT), tung trafik inom parentes. För de punkter där mätning 

har utförts tidigare än år 2019 har trafiken räknats upp till år 2019 med hjälp av Trafikverkets 

uppräkningstal. 

12 000 (12 %) 

4 700 (6 %) 

13 500 (5 %) 

6 800 (6 %) 

5 300 (12 %) 

10 200 (13 %) 
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2.2.1 Möjlig framtida trafikalstring 

Externhandel 

Trafikalstringen från externhandelsområden påverkas i stor utsträckning av vilken typ av etableringar 

som förekommer samt av områdets lokalisering. Det aktuella området är mycket lättillgängligt med bil 

och har begränsade anknytningar till bostadsbebyggelse, vilket gör att en hög andel bilresor kan 

förväntas. Handelsutbudet inom området kan komma att variera, varav det är svårt att bedöma hur 

stort kundutbytet kommer att vara och därav också parkeringsbehovet. En eventuell etablering med 

dagligvaror kan förväntas generera en större trafikalstring än etableringar med sällanköpsvaror. Enligt 

Karlshamns kommun kan de tillkommande handelsexploateringarna främst förväntas att vara inriktade 

mot sällanköpsvaror.   

Trafikalstringen kan beräknas med hjälp av en uppskattning av parkeringsbehovet i området. Exempel 

från andra kommuners parkeringstal för externhandelsområden visar på ett parkeringstal på ca 20–45 

parkeringsplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA). Där ett parkeringsbehov på ca 30 bilplatser per 

1 000 kvm bruttoarea (BTA) bedöms vara en rimlig siffra att utgå från, baserat på parkeringstillgången 

vid andra externhandelsetableringar i Blekinge.   

Enligt dåvarande Vägverkets publikation ”Lokalisering av extern handel – vägledning för beskrivning 

av effekter på trafik och miljö, 2008” kan varje parkeringsplats vid handelsetableringar förväntas 

omsättas 3–4 gånger per dygn. Omsättningen påverkas också av handelsetableringens inriktning där 

dagligvaror kan förväntas ha en högre omsättning på parkeringsplatserna än vad en verksamhet med 

sällanköpsvaror har.   

För att beräkna trafikalstringen för de nya externhandelsetableringarna inom Jannebergsområdet och 

Frostenstorp 4:1 har en parkeringstillgång på 30 bilplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA) med en 

omsättning på 4 gånger per dygn använts. Ett fordon alstrar minst två fordonsrörelser vid ett besök, 

när den kör till en parkeringsplats och därefter kör därifrån.  

Baserat på ovanstående bedöms de planerade exploateringarna på 30 000 kvm byggnadsarea inom 

Frostenstorp 4:1 alstra ca 3 600 fordon/dygn och de 60 000 kvm byggnadsarea inom 

Jannebergsområdet alstra ca 7 200 fordon/dygn. Sammanlagt skulle detta innebära att de nya 

handelsetableringarna skulle alstra sammanlagt 10 800 fordon/dygn. 

Sammanställning trafikalstring externhandel 

Trafikalstring externhandel 

Frostenstorp 4:1 Ca 3 600 fordon/dygn 

Jannebergsområdet Ca 7 200 fordon/dygn 

Sammanlagt Ca 10 800 fordon/dygn 

Bostäder  

Jannebergsområdet kan i framtiden komma att inrymma bostäder. En utbyggnad av ca 250 bostäder, 

främst villor och radhusbebyggelse skulle kunna bli aktuell. Trafikalstringen med bil från en villa eller 

radhus är ca 5 fordonsrörelser per dag. Totalt beräknas de nya bostäderna i området, ge upphov till ca 

1 250 fordonsrörelser per dag. 

Skola & service 

Inom Jannebergsområdet finns även planer på att bygga en ny grundskola (F-6). Det bedöms vara 

rimligt att en ny skola skulle ha plats för ca 500 elever vilket ger ca 80 anställda. I beräkningen av 

områdets trafikalstring har ca 70 elever beräknats tillhöra varje årskurs.  
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Trivector tog 2007 på uppdrag av dåvarande Vägverket fram en rapport som studerade barn och 

ungdomars resvanor (Barns och ungdomars resvanor – en resvaneundersökning bland 6–15 åringar i 

olika stora orter). Utifrån denna statistik har den framtida trafikalstringen till den nya skolan beräknats.  

Utifrån det förväntade färdmedelsvalet kan de ca 280 eleverna i årskurs F-3 förväntas genera ca 500 

fordonsrörelser/dag baserat på att de både blir lämnade och hämtade med bil (varje lämning och 

hämtning generar två fordonsrörelser). De ca 220 eleverna i årskurs 4–6 kan förväntas genera ca 130 

fordonsrörelser/dag. Sammanlagt ger detta att skolans ca 500 elever kan förväntas genera ca 630 

fordonsrörelser/dag. Utöver eleverna, generar skolans personal trafik. Bland personalen kan 

bilanvändningen antas vara högre än bland eleverna. Ca 50 % av personalen kan antas köra bil till 

skolan. Detta ger en trafikalstring från personalen på ca 80 fordonsrörelser/dag.  

Färdmedelsval för årskurs F-3 respektive 4-6 baserat på Trivectors studie från 2007. 

Sammanlagt skulle detta innebära att en grundskola skulle alstra ca 700 fordonsrörelser/dag.  

Sammanställning trafikalstring skola 

Trafikalstring skola 

Elever Ca 630 fordon/dygn 

Personal Ca 80 fordon/dygn 

Sammanlagt Ca 700 fordon/dygn 

Evenemangsarena 

Trafikalstringen från en evenemangsarena är mycket svår att förutse och beror till stora delar på vilken 

typ av verksamhet den är tänkt att användas för. Trafikalstringen kan också till stora delar komma att 

variera mellan den vardagliga trafiken och trafiken i samband med enskilda publikintensiva 

evenemang. Detta gör att påverkan på ÅDT kan förväntas bli relativt begränsad men att belastningen 

på vägnätet kan bli hög i samband med att publikintensiva evenemang avslutas. I samband med detta 

bör det dock accepteras att viss köbildning uppstår på utfartsvägen.   

Snabbmatsrestaurang 

I anslutning till den nya snabbmatsrestaurangen planeras för ca 35 parkeringsplatser. En 

snabbmatsrestaurang kan förväntas genera en något högre omsättning på varje parkeringsplats än 

externhandel. En omsättning på ca 6 gånger/dygn bedöms vara rimligt. Utöver de som parkerar vid 

restaurangen är det även ett betydande antal som använder restaurangens drive-in. Trafikalstringen 

till/från denna bedöms vara likvärdig med trafikalstringen från de som parkerar.  

Cykel
35%

Gång
25%

Bil
15%

Buss/skolskjuts
25%

FÄRDMEDEL 
ÅRSKURS 4-6

Cykel
20%

Gång
25%

Bil
45%

Buss/skolskjuts
10%

FÄRDMEDEL 
ÅRSKURS F-3



 
 

 

 
10282904 •  Trafikutredning Janneberg & Strömma  | 9   

Detta gör att snabbmatsrestaurangen sammantaget kan förväntas genera ca 420 

fordonsrörelser/dygn.   

Sammanlagd trafikalstring 

Eftersom att det i nuläget är osäkert hur och i vilken omfattning utredningsområdena kommer att 

exploateras är det också svårt att beräkna områdenas framtida trafikalstring. Som underlag till 

beräkningen av de framtida trafikmängderna i området har nedanstående exploateringar och 

tillkommande trafikalstring använts.  

Område Exploatering Trafikalstring 

A – Jannebergsområdet 

väster om 

Jannebergsvägen. 

- Externhandel – 60 000 kvm 

- 250 bostäder 

- Grundskola F-6, 500 elever 

- Evenemangsarena 

- 7 200 fordon/dygn 

- 1 250 fordon/dygn 

- 700 fordon/dygn 

- Ej beräknad 

Totalt: Ca 9 000 fordon/dygn 

B – Stampens trädgård 2 - Ny snabbmatskedja - 420 fordon/dygn 

D – Frostenstorp 4:1 - Externhandel – 30 000 kvm - 3 600 fordon/dygn 

Av den trafik som alstras från Jannebergsområdet väster om Jannebergsvägen har 50 % av trafiken 

antagits ansluta västerut till väg 29 och 50 % österut till Jannebergsvägen. 

2.2.2 Trafikprognos år 2040  

För att studera vilka konsekvenser den planerade exploateringen har på trafikflödena i 

utredningsområdet har en trafikprognos tagits fram för år 2040. Vid framtagandet av trafikprognosen 

har Trafikverkets uppräkningstal för Blekinge använts. Utöver uppräkningen har trafik även lagts till för 

de exploateringar som planeras i området. På sikt kan det bli aktuellt med ytterligare exploateringar, 

trafikalstringen från dessa har dock bedömts ingå i den generella uppräkningen av trafiken.   

Uppräkningstalen för Blekinge, gällande från 2018-04-01, innebär en årlig genomsnittlig trafikökning 

enligt nedan: 

 Tung trafik Personbilar 

År 2014-2040 0,74 %/år 0,70 %/år 

År 2040-2060 0,55 %/år 0,40 %/år 

 

  



 
 

 
10 | 10282904  • Trafikutredning Janneberg & Strömma 

Baserat på uppräkningen av trafiken och den tillkommande trafiken från planerade exploateringar i 

området förväntas trafiken år 2040 på gatorna i området vara enligt nedan. De prognostiserade 

trafiksiffrorna har använts vid buller- och kapacitetsberäkningar.  

 
Beräknad total trafik år 2040 (antal fordon/dygn, ÅDT), andelen tung trafik inom parentes.  

2.3 Kollektivtrafik 

Jannebergsvägen och Strömmavägen trafikeras av kollektivtrafik med busshållplatser vid Janneberg 

och Coop Strömma. Janneberg trafikeras av Stadsbusslinje 1 samt 2 och Coop Strömma av 

Stadsbusslinje 2. Båda linjerna trafikerar hållplatserna med 15-minuterstrafik.  

  

15 400 (12 %) 

13 500 (13 %) 

7 000 (6 %) 

18 900 (5 %) 

11 600 (6 %) 
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2.4 Gång- & cykeltrafik 

I anslutning till Jannebergsvägen och Strömmavägen finns ett delvis utbyggt gång- och cykelvägnät. 

Gång- och cykelvägnätet sträcker sig främst i nord-sydlig riktning. Kopplingarna i öst-västlig riktning är 

däremot begränsade.    

 
Befintligt gång- och cykelvägnät redovisat med grönt. 

2.5 Olycksstatistik 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA har det rapporterats 33 olyckor inom 

utredningsområdet under perioden 2009–2018. Av dessa medförde 27 olyckor personskador. En av 

olyckorna resulterade i allvarliga skador och tre av olyckorna i måttliga skador. Övriga olyckor med 

personskador resulterade i lindriga skador. Av olyckorna med svåra eller måttliga skador var tre 

singelolyckor med fotgängare eller cykel och en upphinnandeolycka med bil som inträffade i 

cirkulationsplatsen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen. 

Trafikolyckorna har främst inträffat på tre platser: cirkulationsplatsen 

Jannebergsvägen/Korpadalsvägen (8 st.), utfarten från Circle K m.fl. (7 st.) och i cirkulationsplatsen 

vid Strömmavägen (11 st.). I cirkulationsplatsen vid Jannebergsvägen/Korpadalsvägen har fyra 

likadana olyckor inträffat då bilar kört in från Korpadalsvägen utan att iaktta väjningsplikt mot 

cirkulerande bilar, övriga olyckor var av olika typer. Vid utfarten från Circle K m.fl. har samtliga olyckor 

inträffat i anslutning till övergångsstället, dels upphinnandeolyckor då bilar stannat för passerande 

gång- och cykeltrafikanter och dels har fotgängare och cyklister blivit påkörda vid passage av 

Jannebergsvägen. I cirkulationsplatsen vid Strömmavägen är flertalet olyckor upphinnandeolyckor i 

anslutning till infarterna till cirkulationsplatsen. 
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2.6 Miljö 

2.6.1 Naturmiljö 

Väster om Strömmavägen finns ett Natura 2000-område med skyddsvärd ek- och bokskog. Längs 

Strömmavägen, delvis inom Natura 2000-området, finns även ett antal utpekade skyddsvärda träd. 

  
Natura 2000-område markerat med blått raster och skyddsvärda träd med gröna prickar.  

2.6.2 Kulturmiljö 

Längs Jannebergsvägen finns två kända fornlämningar. En milstolpe och en valvbro i sten.  

 
Kända fornlämningar markerade med röda prickar.  
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3 Jannebergsvägen Norra 

3.1 Studerade åtgärder 

3.1.1 Cirkulationsplats Jannebergsvägen/Korpadalsvägen 

I Karlshamns kommuns översiktsplan har en genomfartsgata mellan väg 29 och Jannebergsvägen 

föreslagits genom Jannebergsområdet. Genomfartsgatan är även tänkt att fungera som 

huvudanslutning till det nya Jannebergsområdet. Den nya anslutningen föreslås ansluta till 

Jannebergsvägen i den befintliga cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen. 

Detta gör att cirkulationsplatsen behöver kompletteras med ett nytt fjärde ben västerut. När detta 

byggs behöver den befintliga gc-vägen väster om cirkulationsplatsen byggas om. Av hänsyn till den 

höga vägbanken och behovet att skapa en god trafiksäkerhet föreslås gc-vägens passage av den nya 

anslutningen utformas som en gc-port.  

För att cirkulationsplatsen ska bli tillräckligt kapacitetsstark behöver dessutom Korpadalsvägens 

anslutning till cirkulationsplatsen och den norra delen av cirkulationsplatsen breddas till två körfält. För 

att köbildning inte ska uppstå på Korpadalsvägen behöver båda de inkommande körfälten skyltas mot 

söder.  

 
Föreslagen utformning av cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen. 

  

Nytt inkommande körfält 

Ny gata till 

Jannebergsområdet 

Breddning av 

cirkulationsplatsen 

till två körfält 

Ny gc-port 
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3.1.2 Anslutning ridskola & bensinstation 

I nuläget ansluts ridskolan på den västra sidan av Jannebergsvägen och ST1 mm. på den östra sidan 

av Jannebergsvägen, via två förskjutna trevägskorsningar. I båda korsningarna finns vänstersvängfält. 

Den breda gatusektionen på Jannebergsvägen i kombination med den höga trafikmängden gör dock 

att det är svårt för anslutande trafik att svänga vänster ut på Jannebergsvägen. De båda korsningarna 

i kombination med korsningen där Circle K m.fl. ansluter till Jannebergsvägen längre söderut gör att 

antalet korsningar på sträckan är relativt stort sett till Jannebergsvägens karaktär som 

genomfartsgata. Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det därför positivt om antalet 

korsningspunkter på sträckan kan reduceras.  

I samband med den framtida exploateringen av Jannebergsområdet planeras en ny anslutning till 

området från cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen i enlighet med 3.1.1. 

Som en del i exploateringen av området ingår också att den befintliga ridskolan ska flytta från sitt 

nuvarande läge. Den nya anslutningen i kombination med flytten av ridskolan möjliggör för att den 

befintliga korsningen där ridskolan ansluter till Jannebergsvägen kan stängas.  

För anslutningen från området med bland annat ST1 öster om Jannebergsvägen, föreslås 

anslutningen utformas så det endast är möjligt att svänga höger ut på Jannebergsvägen. Trafikanter 

som ska söderut på Jannebergsvägen får istället för att svänga vänster direkt, svänga till höger för att 

därefter vända i cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen. För de som ska 

svänga vänster från Jannebergsvägen till anslutningen behålls det befintliga vänstersvängfältet på 

Jannebergsvägen. Den slopade möjligheten att svänga vänster ut på Jannebergsvägen gör att den 

problematiska vänstersvängen där tre körfält ska korsas försvinner, vilket bidrar till att förbättra 

trafiksäkerheten.   

 

Föreslagna åtgärder i den norra delen av Jannebergsvägen. 

Befintlig anslutning från 

ridskolan föreslås stängas. 

Anslutningen föreslås 

utformas så att det endast 

är möjligt att svänga höger 

ut på Jannebergsvägen  
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3.2 Konsekvenser 

3.2.1 Framkomlighet 

För att studera hur den föreslagna cirkulationsplatsen klarar att hantera trafiken år 2040 har en 

kapacitetsberäkning har gjorts med beräkningsprogrammet Capcal 4.3.0.2. 

Enligt VGU är en belastningsgrad på max 0,8 önskvärd för cirkulationsplats. Beräkningarna har gjorts 

med trafikmängderna för år 2040. Baserat på genomförd trafikmätning på Jannebergsvägen har 

maxtimmen bedömts infalla på eftermiddagen och uppgå till 12 % av ÅDT. Riktningsfördelningen 

under maxtimmen har bedömts till 60/40 i riktning norrut.  

De nya exploateringarna i Jannebergsområdet bidrar till att trafiken på gatorna i området ökar. Detta i 

kombination med det fjärde benet i cirkulationsplatsen gör att belastningen på denna ökar. 

Genomförda kapacitetsberäkningar visar på att det är möjligt att inrymma ett fjärde ben i 

cirkulationsplatsen med trafiken för år 2040 om infarten från Korpadalsvägen breddas till två körfält, 

den norra delen av cirkulationsplatsen breddas till två filer och att vägvisningen för de befintliga 

körfälten ses över. Behålls den nuvarande utformningen med ett körfält kommer belastningsgraden i 

Korpadalsvägens anslutning att överstiga den önskvärda belastningsgraden på 0,8.   

Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med föreslagen 

korsningsutformning. Högsta värdet är rödmarkerat. R - avser körfält för rakt fram. H - avser körfält för 

högersväng. V - avser körfält för vänstersväng.   

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Ny väg Janneberg 0,33 0,3 0,5 27 

Jannebergsvägen N (HR) 0,36 0,3 0,7 41 

Jannebergsvägen N (V) 0,07 0,1 0,1 23 

Korpadalsvägen (HRV) 0,43 0,4 0,9 34 

Korpadalsvägen (V) 0,42 0,5 1,1 41 

Jannebergsvägen S (H) 0,53 0,2 0,2 8 

Jannebergsvägen S (HRV) 0,53 0,2 0,4 6 

 

När antalet korsningar på Jannebergsvägen reduceras förbättras framkomligheten för den 

genomgående trafiken. För trafiken från ST1 och området öster om Jannebergsvägen blir det enklare 

att ansluta till Jannebergsvägen när möjligheten att svänga vänster försvinner. För de trafikanter som 

ska söderut på Jannebergsvägen blir dock resvägen längre när de måste köra via cirkulationsplatsen i 

korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen. Restidsförlängningen blir dock begränsad eftersom 

kötiden för att svänga ut på Jannebergsvägen minskar. Framkomligheten kan dock upplevas som 

sämre, främst i lågtrafik.  

3.2.2 Trafiksäkerhet 

Anslutningen av Jannebergsområdet i ett fjärde ben i den befintliga cirkulationsplatsen gör att 

områdets genomfartsgata får en säker anslutning till Jannebergsvägen. Genom att bygga en ny gc-

port väster om cirkulationsplatsen kan gc-trafikanterna korsa den nya gatan planskilt. Eftersom den 

nya gatan är tänkt att fungera som genomfartsgata och få en betydande trafikmängd är detta positivt 

ur trafiksäkerhetssynpunkt.   

Den nya anslutningen till cirkulationsplatsen i kombination med flytten av ridskolan möjliggör för att 

den befintliga anslutningen till Jannebergsvägen kan stängas, vilket är positivt för trafiksäkerheten. 
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Därtill bidrar den slopade möjligheten att svänga vänster ut på Jannebergsvägen från ST1 till att 

ytterligare förbättra trafiksäkerheten på Jannebergsvägen. Detta innebär att vänstersvängen från 

sekundärvägen ut på primärvägen, vilken normalt är den farligaste i en korsning i tätort, försvinner 

(Effektsamband för transportsystemet, Trafikverket). 

Sammantaget gör detta att trafiksäkerheten på Jannebergsvägen bedöms förbättras även om 

trafikmängden på sträckan ökar.  

3.2.3 Byggbarhet 

Utrymmesmässigt är möjligheterna att bygga ett fjärde ben från den befintliga cirkulationsplatsen 

goda. Byggnationen kräver dock att den befintliga infarten till pumpstationen nordväst om 

cirkulationsplatsen flyttas för att i framtiden ske inifrån Jannebergsområdet. Infartsvägen nyttjas i 

nuläget även som gc-väg, vilken i framtiden föreslås ledas i en gc-port under den nya gatan.   

De relativt stora höjdskillnaderna i kombination med diket strax väster om cirkulationsplatsen 

försämrar dock byggbarheten. Den stora nivåskillnaden gör att en hög bank med en kulvertering av 

diket behöver byggas för att det ska vara möjligt att ansluta det nya benet till cirkulationsplatsen. I den 

fortsatta projekteringen av den nya anslutningen behöver geotekniska undersökningar genomföras för 

att utreda behovet av eventuella geotekniska förstärkningsåtgärder.  

3.2.4 Samlad bedömning 

För att ansluta det nya Jannebergsområdet till Jannebergsvägen föreslås den befintliga 

cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen kompletteras med ett fjärde ben 

västerut. För att kapaciteten i cirkulationsplatsen ska vara god med ett fjärde ben och trafiken för år 

2040 föreslås infarten från Korpadalsvägen och den norra delen av cirkulationsplatsen breddas till två 

körfält.   

Den befintliga anslutningen till ridhuset föreslås stängas i samband med att verksamheten 

omlokaliseras till nytt läge. Anslutningen från ST1 föreslås byggas om så att infart till 

Jannebergsvägen endast kan ske åt höger, vilket bidrar till att förbättra trafiksäkerheten i 

korsningspunkten och framkomligheten på Jannebergsvägen.  

3.2.5 Kostnadskalkyl 

Kostnaden för byggnationen av ett fjärde ben västerifrån till den befintliga cirkulationsplatsen samt 

breddning av Korpadalsvägens anslutning och den norra delen av cirkulationsplatsen till två körfält 

beräknas till ca 9,3 miljoner kronor. I åtgärden ingår byggnation av en 190 m lång anslutning västerut 

med en korsande gc-port. I kostnaden ingår ingen kostnad för eventuella geotekniska 

förstärkningsåtgärder. Behovet och omfattningen av geotekniska förstärkningsåtgärder är inte kända 

varav kostnaden är mycket osäker.  
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4 Jannebergsvägen Södra 

4.1 Studerade åtgärder 

4.1.1 Anslutning Jannebergsvägen 

Utvecklas trafiken enligt trafikprognosen för år 2040 blir den befintliga korsningen där Circle K m.fl. 

ansluter till Jannebergsvägen överbelastad. Det är redan i nuläget svårt att köra vänster ut på 

Jannebergsvägen i högtrafik något som blir ännu svårare när trafiken ökar. Genomförd 

kapacitetsberäkning visar på att omfattande köbildning uppstår på den anslutande gatan. Problemet 

ökar dessutom ytterligare om den planerade snabbmatskedjan också ansluts till Jannebergsvägen via 

denna korsning. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten samt minska köbildningen på 

anslutningsvägen har två alternativa utformningar av korsningen studerats.   

Alternativ 1 – Cirkulationsplats 

Alternativet innebär att den befintliga trevägskorsningen byggs om till en cirkulationsplats med tre ben. 

Av hänsyn till den stora trafikmängden på Jannebergsvägen behöver cirkulationsplatsen vara tvåfilig 

och Jannebergsvägens båda anslutningar ha två in- och utgående körfält. Möjligheterna att inrymma 

en tvåfilig cirkulationsplats i korsningen där Circle K m.fl. ansluter till Jannebergsvägen är mycket 

begränsade utrymmesmässigt. För att detta ska vara möjligt utan att den kulturhistoriskt värdefulla 

valvbron ska påverkas negativt krävs att korsningspunkten flyttas söderut samtidigt som ett betydande 

intrång görs i Circle K:s fastighet. Intrånget medför att trafiklösningen inom fastigheten behöver 

planeras om, att befintliga uppställningsytor behöver omlokaliseras och att det befintliga bränsleintaget 

behöver flyttas. Även med dessa åtgärder blir kömagasinet för anslutningen från Circle K m.fl. mycket 

kort samtidigt som trafik kommer förekomma i ett flertal riktningar. Flytten av korsningspunkten söderut 

på Jannebergsvägen gör också att de befintliga busshållplatserna måste stängas eller flyttas till nytt 

läge. Utifrån detta bedöms det inte vara lämpligt att utforma korsningen som en cirkulationsplats.  

  
Utformning av anslutningen till Circle K med cirkulationsplats.   

Ny anslutning  
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Alternativ 2 – Signalkorsning 

Alternativet innebär att den befintliga trevägskorsningen byggs om till en signalreglerad korsning. 

Jannebergsvägen utformas med två körfält i vardera riktningen. I norrgående riktning skyltas båda 

körfälten rakt fram. I södergående riktning skyltas det västra körfältet rakt fram och det östra för 

vänstersvängande. Anslutningen från Circle K m.fl. utformas med ett körfält. Den befintliga gång- och 

cykelpassagen söder om korsningen signalregleras också när korsningen byggs om. För att det på 

den östra sidan av Jannebergsvägen ska bli tydligare att gång- och cykelvägen byter sida av 

Jannebergsvägen och inte fortsätter norrut vinklas gång- och cykelvägen upp vid överfarten och 

befintlig gräsyta förlängs västerut.  

Alternativ 3 – Anslutning endast åt höger 

Alternativet innebär att den befintliga korsningsutformningen behålls men att möjligheten att svänga 

vänster från Circle K m.fl. till Jannebergsvägen slopas. Anslutningen utformas istället så att det endast 

blir möjligt att svänga höger ut på Jannebergsvägen norrut. Detta gör att de som ska köra söderut från 

Circle K m.fl. till cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Strömmavägen, behöver köra via 

cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Korpadalsvägen, vilket innebär en 

resvägsförlängning på ca 750 m. Med avseende på den stora trafik som har målpunkt här innebär 

detta att det sammanlagda trafikarbetet ökar kraftigt, vilket bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser 

samt restidsförlängning mm.   

Alternativ 4 – Utfart via Coop 

Alternativet innebär likt alternativ 3 att den befintliga korsningsutformningen behålls men att 

möjligheten att svänga vänster ut på Jannebergsvägen slopas. Korsningen kompletteras dock med en 

ny utfartsväg till Strömmavägen via Coops varuintag. Den nya utfartsvägen gör att 

resvägsförlängningen för trafiken som ska söderut på Jannebergsvägen begränsas till ca 150 m.  

Möjligheterna att bygga den nya utfartsvägen utan betydande negativ påverkan på befintligt varuintag 

och gc-väg är mycket små eftersom att höjdskillnaderna mellan Circle K och Coop är stora och 

utrymmet är begränsat. Den nya utfartsvägen innebär bland annat att den befintliga gc-vägen behöver 

korsas samt att trafiken på utfartsvägen behöver samsas med varutransporterna till och från Coop.  

 
Sträckning av ny utfartsväg i enlighet med alternativ 4.   

Utfart via Coop  
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4.1.2 Infart ny snabbmatsrestaurang 

För anslutningen till den nya snabbmatsrestaurangen väster om Best Western har tre olika alternativ 

studerats. 

  
Studerade alternativ 1–3 för infarten till den nya snabbmatsrestaurangen.  

Alternativ 1 – Infart från nordöst 

Alternativet innebär att infart till den nya snabbmatsrestaurang sker från Jannebergsvägen i samma 

korsning som infart sker till Circle K m.fl. Efter infarten från Jannebergsvägen leds trafiken runt Circle 

K för att därefter ansluta till den nya snabbmatsrestaurangen via en väg mellan Circle K och Best 

Western.  

Det lämpligaste är att infarten mellan Circle K och Best Western samordnas med Circle K:s befintliga 

anslutning i området. Det är då möjligt att inrymma infarten inom det befintliga asfaltsområdet. Vid 

behov är det dock också möjligt att inrymma en separat infart till snabbmatsrestaurangen parallellt 

med infartsvägen till Circle K. För att inrymma en separat infartsväg behöver dock den befintliga 

sophanteringen och varuintaget norr om Best Western rivas och omlokaliseras till ny plats.  

Alternativ 2 – Infart från nordväst 

Alternativet innebär likt alternativ 1 att infart till den nya snabbmatsrestaurang sker från 

Jannebergsvägen i samma korsning som infart sker till Circle K m.fl. Till skillnad från alternativ 1 

innebär alternativet dock att en ny infart byggs väster om Circle K. Den nya infartsvägen ansluter till 

den befintliga infartsvägen till Circle K direkt öster om dess anslutning till Jannebergsvägen.  

Alternativ 1 

Alternativ 3 

Alternativ 2 

Befintlig korsning 

byggs om till 

signalreglering 

Möjlig utformning ny 

snabbmatsrestaurang 

Cykelväg vinklas upp 
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Utformningen innebär ett kort avstånd mellan snabbmatsrestaurangen och Circle K:s anslutning. 

Snabbmatsrestaurangens anslutning blir dessutom snäv och placerad nära Jannebergsvägen vilket 

kan komma att påverka framkomligheten på Jannebergsvägen negativt.  

Alternativ 3 – Infart från Strömmavägen 

Alternativet innebär att infart till den nya snabbmatsrestaurangen sker via en ny trevägskorsning på 

Strömmavägen. Från den nya korsningen byggs en ny anslutning söder om Best Western fram till den 

nya snabbmatsrestaurangen. Utformningen gör att trafiken till snabbmatsrestaurangen separeras från 

trafiken till Circle K och Best Western. Alternativet gör dock att en ny infart behöver byggas på 

Strömmavägen där antalet anslutningar redan idag är stort. Av hänsyn till behovet att inrymma den 

nya anslutningen till snabbmatsrestaurangen mellan Strömmavägen och Best Western måste den nya 

korsningen placeras långt västerut på Strömmavägen. En placering långt västerut på Strömmavägen 

gör att den nya korsningen hamnar nära cirkulationsplatsen där Strömmavägen ansluter till 

Jannebergsvägen. Placeringen av den nya anslutningen behöver dessutom ske nära den befintliga 

gång- och cykelpassagen av Strömmavägen, vilket är negativt för de oskyddade trafikanternas 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Möjligheterna att flytta gång- och cykelpassagen längre österut är 

också begränsade av hänsyn till den branta lutningen.  

Utöver det stora antalet korsningar och de korta avstånden på Strömmavägen förväntas trafiken på 

Strömmavägen öka kraftigt i samband med den planerade exploateringen av Frostenstorp 4:1. Detta 

gör att det snarare är önskvärt att antalet korsningar på Strömmavägen reduceras än att antalet ökar.   

4.1.3 Placering Skylt  

I anslutning till den nya snabbmatsrestaurangen planeras en skylt som ska göra reklam för 

verksamheten att sättas upp. Skylten föreslås placeras på ett sätt så att den är möjlig att se från såväl 

E22 som Jannebergsvägen och Strömmavägen. Best Western har sedan tidigare en skylt på höga 

pelare. Skylten för den nya snabbmatsrestaurangen skulle med fördel kunna samordnas med den 

befintliga hotellskylten om infarten till snabbmatsrestaurangen byggs enligt alternativ 1 eller 2. Byggs 

infarten enligt alternativ 3 behöver skylten omlokaliseras. Genom att samordna de båda skyltarna kan 

även antalet platser med skyltar begränsas, vilket är positivt för stadsbilden.  

4.2 Konsekvenser 

4.2.1 Framkomlighet 

För att studera hur de studerade alternativen klarar att hantera trafiken år 2040 har 

kapacitetsberäkningar gjorts med beräkningsprogrammet Capcal 4.3.0.2. 

Enligt VGU är en belastningsgrad på max 0,8 önskvärd för både cirkulationsplats och signalkorsning. 

Beräkningarna har gjorts med trafikmängderna för år 2040. Baserat på genomförd trafikmätning på 

Jannebergsvägen har maxtimmen bedömts infalla på eftermiddagen och uppgå till 12 % av ÅDT. 

Riktningsfördelningen under maxtimmen har bedömts till 60/40 i riktning norrut på Jannebergsvägen. 

För infarten/utfarten har riktningsfördelningen 50/50 antagits.  

Den befintliga trevägskorsningen med väjningsplikt där Circle K m.fl. ansluts till Jannebergsvägen är 

inte tillräcklig kapacitetsmässigt med trafiken för år 2040. Detta gör att åtgärder behöver genomföras 

för att förbättra framkomligheten i korsningen oavsett om en ny snabbmatsrestaurang ansluts via 

Jannebergsvägen eller Strömmavägen. Genomförda kapacitetsberäkningar visar på att en 

ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats ger en låg belastningsgrad med god framkomlighet och 

korta fördröjningstider för samtliga trafikströmmar.  
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Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med cirkulationsplats. 

Högsta värdet är rödmarkerat. R - avser körfält för rakt fram. H - avser körfält för högersväng. V - avser körfält för 

vänstersväng.   

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Jannebergsvägen N (R) 0,33 0,0 0,0 3 

Jannebergsvägen N (RV) 0,33 0,1 0,1 3 

Utfart Circle K (HV) 0,27 0,3 0,7 64 

Jannebergsvägen S (HR) 0,48 0,0 0,0 2 

Jannebergsvägen S (R) 0,48 0,0 0,0 3 

 

En utformning med signalreglering ger också en relativt låg belastningsgrad men köbildningen och 

fördröjningstiden blir längre pga. rödtiderna. Särskilt trafiken som svänger vänster från 

Jannebergsvägen till Circle K m.fl. och trafiken som kör ut på Jannebergsvägen från Circle K m.fl. får 

långa fördröjningstider, eftersom gröntiderna för dessa flöden är korta och omloppstiden lång. På 

Jannebergsvägen uppstår köbildning i samband med rött. Med trafiken för år 2040 bedöms dock inte 

köbildningen bli längre än att kön inryms utan att påverka trafiken i cirkulationsplatsen i korsningen 

Jannebergsvägen/Strömmavägen. Köbildningen påverkar dock busshållplatsen som ligger direkt 

söder om korsningen. Detta gör att kollektivtrafikens framkomlighet i högtrafik påverkas negativt, 

särskilt i samband med rött då det kan vara problematiskt för bussen att svänga ut på 

Jannebergsvägen. GC-trafikens framkomlighet i korsningspunkten med Jannebergsvägen förbättras 

med en trafiksignal. 

Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med signalreglering. Högsta 

värdet är rödmarkerat. R - avser körfält för rakt fram. H - avser körfält för högersväng. V - avser körfält för 

vänstersväng.   

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Jannebergsvägen N (R) 0,58 8,7 21,3 22 

Jannebergsvägen N (RV) 0,20 1,1 3,7 94 

Utfart Circle K (HV) 0,53 5,6 14,0 90 

Jannebergsvägen S (HR) 0,53 9,9 24,0 33 

Jannebergsvägen S (R) 0,53 10,0 24,2 33 

 

Belastningsgraden och köbildningen som anges ovan kan minskas om möjligheten att svänga vänster 

från Jannebergsvägen till Circle K m.fl. slopas. Ett borttagande av möjligheten att svänga vänster gör 

att båda körfälten i södergående riktning på Jannebergsvägen kan skyltas rakt fram samt att signalens 

omloppstid minskar. Den minskade omloppstiden gör att det längsta tillfället med rött i norrgående på 

Jannebergsvägen förkortas, vilket gör att köbildningen minskar något. En utformning med förbjuden 

vänstersväng gör dock att tillgängligheten för dem som ska köra från Jannebergsvägen i södergående 

riktning till Circle K m.fl. försämras när de måste köra via cirkulationsplatsen i korsningen 

Jannebergsvägen/Strömmavägen.  

En utformning av anslutningen från Circle K m.fl. i enlighet med alternativ 3 och 4 innebär en 

försämrad framkomlighet för trafiken som ska köra söderut på Jannebergsvägen, vilket en stor del av 

trafiken från Circle K m.fl. ska. Där särskilt alternativ 3 innebär en betydande resvägsförlängning. 
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Alternativen innebär dock en bättre framkomlighet på Jannebergsvägen jämfört med om korsningen 

utformas med signalreglering.  

Förutsatt att korsningen, där Circle K m.fl. ansluter till Jannebergsvägen, byggs om är det fördelaktigt 

ur framkomlighetssynpunkt om också den nya snabbmatsrestaurangen ansluts via denna korsning. 

Detta eftersom att en anslutning via Strömmavägen kommer att påverka framkomligheten på 

Strömmavägen negativt. Ett ökat antal anslutningar till Strömmavägen är särskilt negativt eftersom att 

trafiken på gatan förväntas öka kraftigt och antalet korsningar på sträckan redan är stort. En ny 

anslutning till Strömmavägen måste dessutom placeras långt västerut vilket gör att den blir placerad 

nära den befintliga cirkulationsplatsen där Strömmavägen ansluter till Jannebergsvägen. Detta gör att 

kömagasinet för dem som ska svänga vänster från Strömmavägen till den nya 

snabbmatsrestaurangen blir kort, med risk för köbildning in i cirkulationsplatsen som följd. 

4.2.2 Trafiksäkerhet 

Alla de studerade alternativen till ombyggnad av befintlig trevägskorsning bedöms leda till en 

förbättrad trafiksäkerhet i korsningspunkten. En ombyggnad till signalreglering gör att korsningens 

korsande trafikströmmar får separata gröntider, vilket gör att konfliktriskerna minskar. En utformning 

med signalreglerad korsning ger dock upphov till köbildning i samband med rött ljus, vilket ökar risken 

för upphinnandeolyckor på Jannebergsvägen. Därtill innebär en utformning med signalreglering en 

risk för misstag, medvetna eller omedvetna rödljuskörningar, vilka om de sker i hög hastighet kan ge 

upphov till olyckor med allvarliga konsekvenser.  

Vid en utformning med cirkulationsplats begränsas antalet korsande trafikströmmar, vilket gör att 

antalet konfliktpunkter minskar. Utformningen ger även ett jämnare flöde och en begränsad köbildning 

vilket också är positivt för trafiksäkerheten. Därtill bidrar en cirkulationsplats till en naturlig 

fartdämpning på Jannebergsvägen, vilket bidrar till att förbättra dagens möjligheter för oskyddade 

trafikanter att korsa Jannebergsvägen. Sammantaget gör detta att en utformning med cirkulationsplats 

är att föredra trafiksäkerhetsmässigt.  

Alternativ 3 innebär en förbättrad trafiksäkerhet jämfört med den befintliga korsningsutformningen 

eftersom vänstersväng ut på Jannebergsvägen förbjuds. Möjligheten att svänga vänster in från 

Jannebergsvägen behålls dock, vilket gör att det fortsatt finns korsande trafikströmmar i korsningen. 

Alternativet innebär även att övergångsstället söder om korningen behåller sin nuvarande utformning, 

vilket gör att trafiksäkerheten vid detta fortsatt blir bristfällig.  

Alternativ 4 innebär likvärdiga trafiksäkerhetskonsekvenser som alternativ 3 i anslutningen till 

Jannebergsvägen. Den nya utfartsvägen från Circle K m.fl. via Coop innebär dock att den befintliga 

gc-vägen behöver korsas samt att trafiken behöver samsas med varutransporterna till och från Coop, 

vilket är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utfarten via Coop gör också att trafiken vid Coops 

befintliga utfart till Strömmavägen ökar, vilket är negativt både för framkomligheten och 

trafiksäkerheten på Strömmavägen.  

När det gäller anslutningen till den nya snabbmatsrestaurangen är det trafiksäkerhetsmässigt 

fördelaktigt om denna kan samordnas med Circle K m.fl. anslutning till Jannebergsvägen, förutsatt att 

korsningspunkten byggs om. En sådan utformning gör att inga nya korsningar tillskapas på områdets 

huvudvägar Jannebergsvägen och Strömmavägen. Att begränsa antalet korsningspunkter på dessa är 

önskvärt av hänsyn till dess stora trafikmängder. Strömmavägen har dessutom redan i dag ett stort 

antal korsningspunkter och en komplicerad trafikmiljö. När trafiken kommer öka på gatan är det därför 

önskvärt om antalet korsningar kan minska för att förenkla trafikmiljön. En anslutning från 

Strömmavägen skulle dessutom påverka den befintliga gång- och cykelvägen negativt vilket skulle 

försämra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.   
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4.2.3 Byggbarhet 

Som diskuterades ovan är det inte möjligt att inrymma en tvåfilig cirkulationsplats i korsningen där 

Circle K m.fl. ansluter till Jannebergsvägen utan att göra betydande intrång, vilket kräver stora 

förändringar i trafikföringen inne på Circle K:s fastighet. Förutsättningarna för att inrymma en 

signalreglering är avsevärt bättre och kräver endast en mindre ombyggnad av befintlig 

trevägskorsning. Även en ombyggnad av korsningen så att det endast är möjligt att svänga höger ut 

på Jannebergsvägen kräver endast en mindre ombyggnad av korsningen.  

Möjligheterna att bygga den nya utfartsvägen från Circle K m.fl. via Coop enligt alternativ 4 är mycket 

begränsade av hänsyn till den stora nivåskillnaden och det begränsade utrymmet. Anläggandet av 

den nya utfartsvägen kräver också att den befintliga gc-vägen byggs om.  

Om infarten till den nya snabbmatsrestaurangen ska inrymmas mellan Circle K och Best Western 

enligt alternativ 1 med ett begränsat intrång i Circle K:s fastighet behöver den befintliga 

sophanteringen och inlastningen till Best Western byggas om och bli mindre ytkrävande. 

Alternativ 2 innebär istället ett intrång i den västra delen av Circle K:s fastighet. För att det ska vara 

möjligt att inrymma den nya vägen behöver dessutom den befintliga skylten som anger 

drivmedelspriserna flyttas. Därtill kommer delvis Circle K:s befintliga uppställningsytor att påverkas.  

Alternativ 3 med anslutning från Strömmavägen skulle innebära att den nya anslutningen fram till 

snabbmatsrestaurangen skulle behöva placeras direkt söder om Best Western och innebära ökade 

störningar för hotellrummen i den aktuella delen av byggnaden. Byggnationen av den nya 

anslutningen innebär också påverkan på den landskapsanpassning som finns söder om hotellet i form 

av kulle och stenmur.  

4.2.4 Samlad bedömning 

Ingen av de studerade lösningarna för korsningen vid Circle K samt anslutning av ny 

snabbmatsrestaurang är optimal ur alla aspekter. Av hänsyn till de mycket begränsade möjligheterna 

att inrymma en ny cirkulationsplats på Jannebergvägen, den betydande resvägsförlängning som 

alternativ 3 innebär och de begränsade möjligheterna att bygga en ny utfartsväg i enlighet med 

alternativ 4 föreslås anslutningen från Circle K m.fl. utformas med signalreglering. När den befintliga 

trevägskorsningen byggs om till signalreglering blir det möjligt att ansluta den nya 

snabbmatsrestaurangen från Jannebergsvägen. Anslutningen till den nya snabbmatsrestaurangen 

föreslås därför ske enligt alternativ 1, infart från nordöst. 

4.2.5 Kostnadskalkyl 

Kostnaden för att bygga en infart till den nya snabbmatsrestaurangen i enlighet med alternativ 1 – 

infart från nordöst beräknas till ca 0,5 miljoner kronor. I den beräknade kostnaden ingår endast 

kostnaden för anläggandet av själva anslutningsvägen. Åtgärden kräver dock även att den befintliga 

sophanteringen och inlastningen rivs och blir mindre ytkrävande. Kostnader för detta och ersättningar 

till fastighetsägare ingår inte i den beräknade kostnaden.  

Kostanden för att förse den befintliga trevägskorsningen med signalreglering beräknas till ca 1 miljon 

kronor. I kostnaden ingår endast själva signalregleringen, dvs. kostnader för eventuella ombyggnader 

av korsningen tillkommer.   
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5 Strömmavägen 

5.1 Studerade åtgärder 

5.1.1 Cirkulationsplats Strömmavägen/Jannebergsvägen 

Den befintliga cirkulationsplatsen är tvåfilig med tvåfiliga infarter från Jannebergsvägen. Övriga 

anslutande gator är enfiliga. De planerade exploateringarna i områdena kring Jannebergsvägen och 

Strömmavägen gör att trafiken i cirkulationsplatsen förväntas öka kraftigt till år 2040. För att detta ska 

vara möjligt utan att framkomligheten försämras kraftigt och köbildning uppstår behöver 

trimningsåtgärder genomföras i cirkulationsplatsen.  

Följande trimningsåtgärder föreslås:  

• Båda de inkommande körfälten från Jannebergsvägen N skyltas mot Jannebergsvägen S. 

• Båda de inkommande körfälten från Jannebergsvägen S skyltas mot Jannebergsvägen N. 

• Infarten från Strömmavägen breddas till två körfält vilka båda skyltas mot Jannebergsvägen S. 

• Infarten från E22:s avfartsramp breddas till två körfält. 

 
Föreslagen utformning av cirkulationsplatsen i korsningen Strömmavägen/Jannebergsvägen.  

  

Breddad infart för att 

ge plats åt två körfält 

Ombyggd refug och 

breddad infart för att 

ge plats åt två körfält 
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5.1.2 Strömmavägen 

Längs Strömmavägen planeras för ett antal åtgärder för att förenkla trafikmiljön och därigenom 

förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på gatan. Åtgärderna finns beskrivna under respektive 

rubrik och är redovisade i skissen nedan. 

 
Föreslagen utformning av den västra delen av Strömmavägen. 

Gång- och cykelväg 

På den norra sidan av Strömmavägen finns sedan tidigare en utbyggd gång- och cykelväg. I den 

västra delen av Strömmavägen, strax öster om den befintliga gång- och cykelpassagen, saknar gång- 

och cykelvägen tydlig separering från biltrafiken på ett avsnitt. Detta ger upphov till ett brett och 

otydligt gaturum med en bristande trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.  

För att förenkla trafikmiljön och förbättra trafiksäkerheten föreslås gång- och cykelvägen separeras 

med skiljeremsa från Strömmavägen på den aktuella sträckan med undantag för infarten till Coop.   

Infart Coop 

Den befintliga infarten till Coop utgör infart både för varutransporter och besökare till verksamheten. 

För att det ska vara möjligt för lastbilar med släp att köra in till varuintaget behöver infarten vara relativt 

bred. Detta i kombination med att anslutningen till Strömmavägen inte sker vinkelrätt gör att 

korsningen blir relativt bred. Utformningen gör att det finns en risk att trafikanter som kör från Coop 

inte uppmärksammar såväl bilister som oskyddade trafikanter som kommer från öster. Eftersom att det 

även fortsatt finns ett behov för varutransporter att använda infarten är möjligheterna att bygga om 

korsningen begränsade. Genom att förlänga gång- och cykelvägens separation från Strömmavägen, 

exempelvis med gcm-stöd, är det dock möjligt att minska korsningens upplevda bredd och förtydliga 

var anslutningen sker.   

Som alternativ till den befintliga anslutningen till Coop har även en ny anslutning strax öster om den 

befintliga återvinningsstationen utretts. Inte heller i detta läget är det möjligt att utforma anslutningen 

så att den sker helt vinkelrätt till Strömmavägen, vilket gör att den befintliga problematiken delvis 

skulle kvarstå. Korsningen behöver dock inte anpassas för lastbilar med släp vilket gör att den kan 

utformas smalare än den befintliga korsningen. Placeringen skulle dock innebära att den hamnar nära 

den befintliga busshållplatsen längs Strömmavägen. Med en placering längre österut på 

Strömmavägen är det inte heller möjligt att kombinera infarten till parkeringen med infarten till 

Förlängd infart till biltvätt 

Flyttad återvinningsstation 

Separerad gc-väg 
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varuintaget, vilket gör att den befintliga infarten ändå behöver vara kvar. Detta gör att antalet 

korsningspunkter längs Strömmavägen skulle öka istället för att minska som är önskvärt ur 

framkomlighetssynpunkt. Möjligheterna att smalna av den befintliga anslutningen är också 

begränsade eftersom att det främst är varutransporterna som kräver den breda 

korsningsutformningen. Antalet anslutande fordon i den befintliga korsningspunkten skulle dock 

kraftigt reduceras.  

Av hänsyn till de begränsade möjligheterna att anlägga en bättre anslutning längre österut och att 

antalet korsningspunkter längs Strömmavägen skulle öka bedöms det vara lämpligast att behålla den 

nuvarande infarten till Coop.  

Infart biltvätt & återvinningsstation 

På den södra sidan av Strömmavägen finns idag en biltvätt och en återvinningsstation. De båda 

verksamheterna ligger bredvid varandra och har ett ca 50 m långt asfalterat parti mot Strömmavägen, 

vilket ger upphov till ett brett gaturum. Infarten till biltvätten fungerar både som infart och kömagasin 

för bilar som väntar på plats i biltvätten. Eftersom kömagasinet är relativt kort uppstår stundtals 

köbildning ut på Strömmavägen, vilket är negativt både för framkomligheten och trafiksäkerheten.  

För att minska risken för köbildning på Strömmavägen föreslås den befintliga infarten till biltvätten 

förlängas västerut så att fler bilar kan stå i kö. Den förlängda infarten föreslås avskiljas från 

Strömmavägen med målning. Genom att infarten avskiljs med målning blir det möjligt för bilister som 

ångrar sig att lämna kön och svänga ut på Strömmavägen.  

För att ytterligare förenkla trafikmiljön och förbättra framkomligheten på Strömmavägen föreslås den 

befintliga återvinningsstationen flyttas till nytt läge på parkeringen inom fastigheten Schweizerhuset 2. 

Infarten till återvinningsstationens nya läge föreslås ske kombinerat med den befintliga infarten till 

parkeringen inom fastigheten Schweizerhuset 2. I samband med att återvinningsstationen 

omlokaliseras rivs den befintliga asfaltsytan och ersätts med en gräsyta, vilket gör att gaturummet 

smalnas av. Åtgärden bidrar till att minska antalet konfliktpunkter längs Strömmavägen och att 

förenkla gaturummet.  

5.2 Konsekvenser 

5.2.1 Framkomlighet 

Cirkulationsplats Strömmavägen/Jannebergsvägen 

För att studera hur cirkulationsplatsen i korsningen Strömmavägen/Jannebergsvägen påverkas av den 

ökande trafiken har kapacitetsberäkningar gjorts med beräkningsprogrammet Capcal 4.3.0.2. 

Enligt VGU är en belastningsgrad på max 0,8 önskvärd för cirkulationsplats. Beräkningarna har gjorts 

med trafikmängderna för år 2040. Baserat på genomförd trafikmätning på Jannebergsvägen har 

maxtimmen bedömts infalla på eftermiddagen och uppgå till 12 % av ÅDT. Riktningsfördelningen 

under maxtimmen har bedömts till 60/40 i riktning norrut på Jannebergsvägen. För övriga gator har 

riktningsfördelningen bedömts till 50/50.  

Beräkningen visar att med dagens utformning blir flera av cirkulationsplatsens anslutningar 

överbelastade. Som störst blir belastningen på Strömmavägen och avfartsrampen från E22 där det i 

högtrafik uppstår omfattande köbildning.  
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Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med nuvarande 

cirkulationsplats. Högsta värdet är rödmarkerat. R - avser körfält för rakt fram. H - avser körfält för högersväng. V 

- avser körfält för vänstersväng.   

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Jannebergsvägen N (HR) 0,55 0,5 1,0 28 

Jannebergsvägen N (RV) 0,54 0,7 1,5 36 

Nyemöllevägen (HRV) 0,19 0,2 0,3 54 

Jannebergsvägen S (HR) 0,63 0,7 1,5 22 

Jannebergsvägen S (RV) 0,89 3,9 8,8 74 

E22 (HRV) 1,09 46,3 49,9 99 

Strömmavägen (HRV) 1,21 126,1 126,1 99 

 

För att förbättra framkomligheten i cirkulationsplatsen och minska belastningsgraden har ett antal 

trimningsåtgärder föreslagits. De föreslagna trimningsåtgärderna gör att belastningsgraden i 

cirkulationsplatsen tillfarter understiger 0,8 med trafiken år 2040. Detta gör att köbildningen i 

cirkulationsplatsens anslutningar begränsas. Även med trimningsåtgärderna blir belastningen i 

cirkulationsplatsen dock hög. Detta gör att cirkulationsplatsen även med trimningsåtgärderna har 

begränsade möjligheter att klara ytterligare trafikökningar än de som beräknas ske till år 2040 med de 

föreslagna exploateringarna.   

Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med föreslagen utformning 

av cirkulationsplatsen. Högsta värdet är rödmarkerat. R - avser körfält för rakt fram. H - avser körfält för 

högersväng. V - avser körfält för vänstersväng.   

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Jannebergsvägen N (HR) 0,57 0,5 1,2 32 

Jannebergsvägen N (RV) 0,57 0,8 1,8 43 

Nyemöllevägen (HRV) 0,19 0,2 0,3 54 

Jannebergsvägen S (HR) 0,77 1,5 3,5 49 

Jannebergsvägen S (RV) 0,77 1,9 4,4 61 

E22 (HR) 0,52 0,9 2,2 62 

E22 (VR) 0,66 1,9 4,3 85 

Strömmavägen (HR) 0,70 1,7 4,0 71 

Strömmavägen (VR) 0,70 2,1 4,7 80 
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Strömmavägen  

Exploateringen av Frostenstorp 4:1 gör att trafiken på Strömmavägen förväntas öka kraftigt till år 

2040, vilket ger ett behov av att förbättra kapaciteten på sträckan. De föreslagna åtgärderna gör att 

antalet anslutningar till Strömmavägen minskar och att trafikmiljön förenklas. Därigenom minskar 

antalet punkter med svängande trafik samtidigt som trafikanternas handlande blir mer förutsägbart. 

Detta gör att det blir möjligt att inrymma mer trafik på sträckan.   

Den mest belastade korsningen på sträckan är korsningen där Coop ansluts till Strömmavägen. För 

den aktuella korsningen har en kapacitetsberäkning genomförts. Enligt VGU är en belastningsgrad på 

max 0,6 önskvärd för trevägskorsning med väjning. Beräkningar har gjorts med trafikmängderna för år 

2040. Baserat på genomförd trafikmätning på Jannebergsvägen har maxtimmen bedömts infalla på 

eftermiddagen och uppgå till 12 % av ÅDT. Riktningsfördelningen under maxtimmen har bedömts till 

50/50 för samtliga gator.  

Beräkning visar att den nuvarande utformningen med en trevägskorsning med väjning från Coop:s 

utfart är tillräcklig för att belastningsgraden ska understiga 0,6 för samtliga anslutningar i korsningen. 

För att förbättra framkomligheten på Strömmavägen ytterligare kan byggnationen av ett 

vänstersvängfält i korsningen övervägas.   

Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i maxtimmen år 2040 med befintlig trevägskorsning 

vid Coop:s anslutning till Strömmavägen. Högsta värdet är rödmarkerat.  

Tillfart Belastningsgrad Kölängd medel  

(antal fordon) 

Kölängd  

(90-percentil) 

Andel som 

stannar (%) 

Strömmavägen V  0,51 0,2 0,2 6 

Utfart Coop 0,29 0,2 0,4 31 

Strömmavägen Ö  0,28 0,0 0,0 0 

5.2.2 Trafiksäkerhet 

De föreslagna trimningsåtgärderna i cirkulationsplatsen i korsningen 

Jannebergsvägen/Strömmavägen syftar till att minska köbildningen i trafikplatsen och möjliggöra en 

ökande trafik. En minskad köbildning gör att risken för upphinnandeolyckor minskar. 

I den västra delen av Strömmavägen förbättras trafiksäkerheten när den befintliga breda infarten till 

gång- och cykelvägen norrut stängs, och infarten till Coops parkering förtydligas. Åtgärderna gör att 

gång- och cykelvägen får en tydligare utformning och det blir enklare för såväl bilister som oskyddade 

trafikanter att förstå när trafikslagens färdväg korsar varandra.  

Det utökade utrymmet i anslutning till biltvätten möjliggör för fler väntande bilar. Detta gör att den 

köbildning som i nuläget stundtals uppstår ut på Strömmavägen i framtiden kan minimeras. Längre 

österut på Strömmavägen förbättras trafiksäkerheten när den befintliga återvinningsstationen flyttas. 

Åtgärden bidrar till att antalet anslutningar till Strömmavägen minskar. Sammantaget gör detta att 

trafikmiljön på Strömmavägen förbättras och att antalet konfliktpunkter begränsas, vilket är positivt för 

trafiksäkerheten.  

5.2.3 Byggbarhet 

De föreslagna trimningsåtgärderna på cirkulationsplatsen i korsningen 

Jannebergsvägen/Strömmavägen bedöms vara möjliga att genomföra med en begränsad påverkan 

på trafiken under byggtiden. Avfartsrampen från E22 är en del av E22 och ingår i det statliga vägnätet, 

vilket gör att den fortsatta planeringen av trimningsåtgärder i cirkulationsplatsen behöver ske i nära 

dialog med Trafikverket.   
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De föreslagna åtgärderna längs Strömmavägen innebär att fastigheter längs gatan kommer att 

påverkas. Störst blir påverkan av den föreslagna flytten av återvinningsstationen från kommunal mark 

till nytt läge på Fastigheten Schweizerhuset 2. I det fortsatta utredningsarbetet är det viktigt att en 

dialog förs med berörda fastighetsägare.  

5.2.4 Samlad bedömning 

För att förstärka kapaciteten i cirkulationsplatsen i korsningen Jannebergsvägen/Strömmavägen 

föreslås de redovisade trimningsåtgärderna genomföras. Åtgärderna är en förutsättning för att det ska 

vara möjligt att hantera den förväntade trafiken år 2040.   

Strömmavägen och dess anslutningar föreslås byggas om i enlighet med de studerade åtgärderna. 

Åtgärderna bidrar till att minska antalet anslutningar och till att förenkla trafikmiljön, vilket bedöms 

förbättra både framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan. Åtgärderna är särskilt viktiga med 

tanke på den ökande trafiken på Strömmavägen i samband med exploateringen av Frostenstorp 4:1. 

5.2.5 Kostnadskalkyl 

Kostnaden för att genomföra de föreslagna trimningsåtgärderna i cirkulationsplatsen beräknas till ca 

0,4 miljoner kronor.  

Kostnaden för ombyggnaden av anslutningen till tvätten beräknas till ca 0,3 miljoner kronor. I den 

beräknade kostanden ingår inga kostnader för fastighetsersättningar.  
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6 Frostenstorp 4:1 

6.1 Studerade åtgärder 

6.1.1 Infart nytt handelsområde 

Möjligheterna att nyttja befintliga villagator, t ex Strömmarumsvägen och Spinnarevägen, för infart till 

området är mycket begränsade då de håller en låg standard med avseende på gatubredd och 

fastighetsutfarter. Ett nytt handelsområde har behov av god tillgänglighet för både kunder och 

godstransporter och det bedöms olämpligt både av trafiksäkerhetsskäl och framkomlighetsskäl att 

leda in denna genomfartstrafik i villaområdet.  

Detta medför att en ny infartsväg behöver byggas söder om villabebyggelsen för att det ska vara 

möjligt att exploatera fastigheten Frostenstorp 4:1. Utrymmet att bygga en ny infartsväg är dock 

begränsat, bland annat på grund av närheten till E22, och kräver intrång i en eller flera fastigheter i 

området. Inom ramen för den aktuella utredningen har två huvudsakliga alternativ studerats. Båda 

alternativen innebär att den nya infartsvägen ansluts till Strömmavägen i en enfilig cirkulationsplats 

söder om Strömmarumsvägens anslutning till Strömmavägen. Norr om cirkulationsplatsen byggs en 

gång- och cykelpassage som förbinder en ny gång- och cykelväg på den norra sidan av den nya 

anslutningsvägen med den befintliga gång- och cykelvägen väster om Strömmavägen.  

Alternativ 1 – Sydlig infart med cirkulationsplats 

Alternativet innebär att den nya cirkulationsplatsen placeras i ett sydligt läge så att intrång undviks i 

bostadsfastigheterna i området. Placeringen gör dock att den befintliga handelsetableringen inom 

fastigheten Schweizerhuset 2 behöver lösas in. Alternativet innebär att avståndet till E22 som minst är 

ca 35 m. 

När cirkulationsplatsen byggs behöver en ny fastighetsutfart byggas för Vävlagaren 2. Av hänsyn till 

terrängen och trafiksäkerhetsmässiga aspekter föreslås fastigheten anslutas till Strömmavägen norr 

om den nya cirkulationsplatsen.   

 
Föreslagen utformning av anslutning till Frostenstorp 4:1 med sydlig infart. Sektionerna vid 

fastigheterna Vävlagaren 4 och Spinnmästaren 5 redovisas på nästkommande sida.  

 

Ny infartsväg med 

tillhörande gc-väg 

Ny fastighetsinfart 

Sektion Vävlagaren 4 

Sektion Spinnmästaren 5 
Schweizerhuset 2 
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Profil på ny infartsväg i enlighet med alternativ 1.  

För att begränsa störningarna för kringliggande fastigheter samt förbättra trafiksäkerheten och 

framkomligheten föreslås den nya anslutningsvägen utformas med relativt plan profil. Detta gör att ett 

relativt stort bergschakt behöver genomföras och att en bergvägg skapas på den norra sidan av 

anslutningsvägen. Bergväggen bidrar till att skärma av anslutningsvägen från de närliggande 

fastigheterna Vävlagaren 2 och 4, vilket begränsar bullerstörningarna samt den visuella påverkan för 

dessa. Spinnmästaren 5 blir däremot inte naturligt avskärmad från den nya anslutningsvägen.  

 
Sektion vid fastigheten Vävlagaren 4 med den nya anslutningsvägen i sydligt läge.  

 

Sektion vid fastigheten Spinnmästaren 5 med den nya anslutningsvägen i sydligt läge.  

 

  

Ny väg 

Ny väg 

Ny cirkulationsplats 
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Alternativ 1b – Sydlig infart med trevägskorsning 

Alternativet innebär att den nya anslutningsvägen byggs i enlighet med alternativ 1a. Anslutningen till 

Strömmavägen utformas dock som trevägskorsning istället för som cirkulationsplats. Utformningen gör 

också att det blir möjligt att ansluta fastigheten Vävlagaren 2 direkt till den nya anslutningsvägen. 

Alternativet ger ett något mindre intrång i de kringliggande fastigheterna än alternativ 1a.   

 
Utformning av alternativ 1b:s anslutning till Strömmavägen.  

Alternativ 2a – Nordlig infart med trevägskorsning 

Alternativet innebär att den nya anslutningsvägen ansluts till Strömmavägen i ett nordligt läge så att 

intrånget i fastigheten Schweizerhuset 2 begränsas, vilket gör att det blir möjligt att behålla själva 

byggnaden i sitt nuvarande skick. Anslutningen till Strömmavägen utformas som en trevägskorsning. 

För att det ska vara möjligt att inrymma cirkulationsplatsen behöver stora delar av utrymmet norr om 

byggnaden på fasigheten Schweizerhuset 2 ianspråktas. Detta gör att den befintliga parkeringsytan 

och eventuellt varuintag behöver omlokaliseras till nytt läge. Alternativet innebär att avståndet till E22 

som minst är ca 40 m. 

Den nordligare placeringen av anslutningen till Strömmavägen gör dock att det krävs intrång i ett par 

av bostadsfastigheterna i området. För fastigheten Vävlagaren 2 blir intrånget betydande, vilket gör att 

hela fastigheten troligen kommer att behöva lösas in. Även i fastigheten Vävlagaren 1 krävs ett mindre 

intrång för att det ska vara möjligt att inrymma cirkulationsplatsen, hela fastigheten bedöms dock inte 

behöva lösas in.   

Ny trevägskorsning 

Ny fastighetsinfart 

Schweizerhuset 2 
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Föreslagen utformning av anslutning till Frostenstorp 4:1 med nordlig infart och trevägskorsning. 

 
Profil på ny infartsväg i enlighet med alternativ 2a med trevägskorsning.  

Likt för alternativ 1 innebär alternativen 2a en relativt plan profil vilket bidrar till en god trafiksäkerhet 

och begränsade störningar för de närboende. Detta gör att omfattningen på bergschakten och 

sektionerna vid de närmaste bostadshusen blir likvärdiga med de i alternativ 1. Även med detta 

alternativet kommer dock fastigheten Spinnmästaren 5 sakna naturlig avskärmning från den nya 

anslutningsvägen. 

Alternativ 2b – Nordlig infart med cirkulationsplats 

Alternativet innebär att den nya anslutningsvägen byggs i enlighet med alternativ 2a. Anslutningen till 

Strömmavägen utformas dock som cirkulationsplats istället för som trevägskorsning. Alternativet ger 

ett något större intrång i de kringliggande fastigheterna.  

Ny trevägskorsning 

Ny infartsväg med 

tillhörande gc-väg 

Ny trevägskorsning 

Schweizerhuset 2 

Vävlagaren 2 

Vävlagaren 1 
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Utformning av alternativ 2b:s anslutning till Strömmavägen.  

6.2 Konsekvenser 

6.2.1 Framkomlighet 

En utbyggnad av 30 000 kvm externhandel inom Frostenstorp 4:1 genererar en betydande 

trafikalstring från området. Eftersom infart till området endast kommer att ske från Strömmavägen 

kommer Strömmavägen att belastas av all den tillkommande trafiken. Detta gör att trafikmängden på 

Strömmavägen ökar kraftigt, vilket påverkar framkomligheten på sträckan negativt. Den ökade 

belastningen på Strömmavägen gör att de åtgärder som föreslås i kapitel 5 behöver genomföras för 

att trafikmiljön ska bli godtagbar längs sträckan.  

Ansluts den nya anslutningsvägen i en trevägskorsning blir framkomligheten för trafiken från det nya 

handelsområdet sämre, eftersom den har väjningsplikt mot trafiken på Strömmavägen.  

6.2.2 Trafiksäkerhet 

Båda huvudalternativen möjliggör för att anslutningen till Strömmavägen utformas med en ny 

cirkulationsplats. En utformning med cirkulationsplats gör att antalet konfliktpunkter i korsningspunkten 

blir lågt. Utformningen ger även ett jämnt trafikflöde och en begränsad köbildning vilket också är 

positivt för trafiksäkerheten. Därtill bidrar en cirkulationsplats till en naturlig fartdämpning på 

Strömmavägen, vilket bidrar till att det blir säkert för oskyddade trafikanter som ska korsa 

Strömmavägen på den nya gång- och cykelpassagen norr om cirkulationsplatsen. 

Det sydliga alternativet innebär en något bättre trafiksäkerhet än det norra eftersom att den 

anslutande trafiken till byggnaden på fastigheten Schweizerhuset 2 helt försvinner när byggnaden rivs. 

Detta gör att den befintliga fastighetsanslutningen till parkeringen norr om byggnaden kan stängas och 

därmed antalet korsningspunkter på Strömmavägen reduceras. Med det sydliga alternativet behålls 

infarten, vilket är negativt trafiksäkerhetsmässigt när trafiken på Strömmavägen ökar. Det begränsade 

utrymmet mellan handelsbyggnaden och den nya cirkulationsplatsen bidrar också till en mer komplex 

trafikmiljö i området, vilket kan ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten.   

Som alternativ till en utformning med cirkulationsplats möjliggör båda alternativen för en utformning 

med trevägskorsning. En utformning med väjningsplikt ger upphov till fler konfliktpunkter än en 

cirkulationsplats. För att trafiksäkerheten trots det ska bli god är det viktigt att en trevägskorsning 

Vävlagaren 2 

Vävlagaren 1 

Schweizerhuset 2 
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utformas med god sikt. Vid en utformning med trevägskorsning bör också åtgärder genomföras för att 

sänka hastigheten vid den planerade gång- och cykelpassagen norr om korsningspunkten.     

Eftersom utrymmet mellan E22 och de befintliga bostadsfastigheterna är litet blir även avståndet 

mellan den nya anslutningsvägen och E22 begränsat, som minst 35-40 m. Detta medför att det finns 

en risk för att trafiken på anslutningsvägen bländar trafiken på E22. För att undvika risken för 

bländning kan antingen buskar planteras mellan vägarna, en låg jordvall läggas upp intill den nya 

vägen alternativt montera färdiga bländskydd.   

6.2.3 Byggbarhet 

Den trånga passagen mellan E22 och befintliga bostadsfastigheter gör att det inte är möjligt att bygga 

en anslutning med god standard till Frostenstorp 4:1 utan att göra betydande intrång i någon eller 

några fastigheter i anslutning till den nya gatan. Det sydliga alternativet innebär att den befintliga 

handels- och verksamhetsbyggnaden inom fastigheten Schweizerhuset 2 behöver lösas in och rivas 

för att ge utrymme för den nya cirkulationsplatsen. Det nordliga alternativet innebär istället ett 

omfattande intrång på bostadsfastigheten Vävlagaren 2, vilket gör att hela fastigheten troligen kommer 

att behöva lösas in. Därtill innebär alternativet att stora delar av parkeringen norr om byggnaden på 

fastigheten Schweizerhuset 2 behöver ianspråktas för att anlägga den nya gatans anslutning till 

Strömmavägen.  

Området mellan E22 och de befintliga bostadsfastigheterna, där den nya anslutningsvägen till 

Frostenstorp 4:1 planeras, är kuperat med en större bergsknalle närmast bostadsfastigheterna. Detta 

gör att en större bergskärning krävs för att det ska vara möjligt att bygga den nya anslutningsvägen 

med en bra profil. Bergskärningens omfattning behöver utredas i den vidare planeringen av området. I 

området finns även ett elskåp vilket behöver flyttas för att möjliggöra byggnationen av den nya 

anslutningsvägen. 

Utbyggnaden av den nya vägen kommer att beröra ett skyddsvärt träd nordöst om den befintliga 

handelsbyggnaden på fastigheten Schweizerhuset 2. Vilka effekter detta får för naturmiljön i området 

och om det påverkar Natura 2000-området nordväst om Strömmavägen behöver bedömas i samband 

med beslutet om framtagande av ny detaljplan för planområdet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte.  

6.2.4 Samlad bedömning 

På grund av bättre trafiksäkerhet och enklare trafikmiljö föreslås den nya anslutningsvägen till 

Frostenstorp 4:1 byggas ut i enlighet med alternativ 1a. Alternativet innebär ett behov att lösa in 

fastigheten Schweizerhuset 2. Alternativet gör dock att det blir möjligt att bygga den nya 

anslutningsvägen utan att göra intrång i kringliggande bostadsfastigheter.   

6.2.5 Kostnadskalkyl 

Kostnaden för byggnation av den nya anslutningen till Frostenstorp 4:1 enligt alternativ 1a beräknas till 

ca 5,8 miljoner kronor. I åtgärden ingår byggnation av en ca 250 m lång anslutningsväg österut och en 

ny cirkulationsplats. Utformas anslutningen till Strömmavägen istället som en trevägskorsning enligt 

alternativ 1b beräknas kostnaden till 4,1 miljoner. I de beräknade kostnaderna ingår inga kostnader för 

inlösen och rivning av fastigheter eller flytt av elskåp.  
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7 Bullerpåverkan  

7.1 Bullerpåverkan från befintliga vägar 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring 

SFS 2017:359 som trädde i kraft 1 juli 2017.  

Regeringen har fattat beslut om höjda riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggelses fasad. 

Förändringen innebär en höjning av det tidigare riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå.  

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

• 60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 gånger per natt under 

perioden kl. 22-06. För maximalnivån utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 

gånger per timme dagtid. 

7.1.1 Beräkning av avstånd till riktvärden 

Bullerberäkningar har gjorts för att beräkna hur nära inpå Jannebergsvägen, Strömmavägen och E22 

ny bebyggelse kan placeras ur bullersynpunkt med trafiken för år 2040. Vid beräkningarna har de 

befintliga terrängförhållanden som stämmer bäst överens med respektive sträcka använts. För E22 

väster respektive öster om trafikplats Karlshamn norr har bullervärdena för två olika 

terrängförhållanden beräknats.  

I tabellen anges vilket avstånd från respektive väg som krävs för att riktvärdena för ekvivalentnivå och 

maximalnivå ska underskridas.  

Gata Avstånd för att underskrida 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 

Avstånd för att underskrida 

riktvärdet för maximal ljudnivå 

Jannebergsvägen Ca 55 m från vägmitt där 

Jannebergsvägen går i nivå med 

kringliggande områden. 

Ca 45 m från vägmitt. 

Strömmavägen 

(delen längst 

västerut) 

Ca 35 m från vägmitt där 

Strömmavägen går i nivå med 

kringliggande områden. 

Ca 40 m från vägmitt. 

E22 öst 

trafikplats 

Karlshamn norra 

Ca 150 m från vägmitt på delen av 

Frostenstorp 4:1 där E22 går på bank 

och bullervall saknas. 

Ca 75 m från vägmitt på delen av 

Frostenstorp 4:1 som skyddas av 

befintlig bullervall.  

Ca 50 m från vägmitt för hela 

Frostenstorp 4:1.  

E22 väst 

trafikplats 

Karlshamn norra 

Ca 160 m från vägmitt på delen av 

Jannebergsområdet där E22 går på ca 

1m hög bank.  

Ca 60 m från vägmitt på delen av 

Jannebergsområdet där E22 går på 

ca 1m hög bank.  
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Ca 350 m från vägmitt på delen av 

Jannebergsområdet där E22 går i nivå 

med kringliggande områden. 

Ca 80 m från vägmitt på delen av 

Jannebergsområdet där E22 går i 

nivå med kringliggande områden. 

 

Beräkningarna visar att det främst är de ekvivalenta bullernivåerna som är dimensionerande för vilket 

avstånd som krävs för att riktvärdena för ny bostadsbebyggelse ska uppfyllas. Störst avstånd krävs 

från E22, pga. av vägens höga hastighet. Detta gör att det krävs bullerskyddsåtgärder för att kunna 

planlägga bostäder i närheten av E22. 

7.2 Bullerpåverkan från ny infrastruktur 

För nybyggnation av infrastruktur gäller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt i 

Regeringens proposition 1996/97:53. Byggnationen av en ny anslutning till Frostenstorp 4:1 innebär 

nybyggnation av infrastruktur.  

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 gånger per natt under 

perioden kl. 22-06. För maximalnivån utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 

gånger per timme dagtid. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 

inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.  

7.2.1 Beräkning av bullervärden vid fastigheterna närmast ny anslutning  

Bullerberäkningar har gjorts för att beräkna hur höga bullervärdena blir vid fastigheterna närmast den 

nya anslutningen, enligt det sydliga alternativet, till Frostenstorp 4:1 utan bullerskyddsåtgärder med 

trafiken för år 2040.  

I tabellen anges de ekvivalent och maximala bullernivåerna vid fastigheterna närmast den nya anslutningen till 

Frostenstorp 4:1.  

Gata Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vävlagaren 2 53 dBA 66 dBA 

Vävlagaren 4 41 dBA 51 dBA 

Spinnmästaren 5 56 dBA 71 dBA 

 

En utbyggnad enligt det nordliga alternativet skulle innebära en relativt likvärdig påverkan på de 

aktuella fastigheterna. Båda alternativen innebär att vägen går i bergskärning, vilket bidrar till att 

fastigheterna i anslutningsvägens västra del blir skärmade. Fastigheten Spinnmästaren 5 blir dock inte 

skärmad utan ligger på en relativt likvärdig höjd som den nya anslutningsvägen. Detta gör att 

bullervärdena vid bostadshuset överstiger gällande riktvärden för nybyggnation av infrastruktur. För att 

riktvärdena ska uppfyllas behöver ett 1 m högt bullerplank placeras vid den södra fastighetsgränsen.  
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8 Fortsatt arbete 

Genomförd utredning utgör underlag för Karlshamns kommun fortsatta planering av området. Nästa 

steg i planeringen blir detaljplanering av de olika delområdena samt vidare utredningar av de 

byggnadstekniska förutsättningarna för de nya väganslutningarna.  

8.1 Viktiga frågeställningar i det fortsatta arbetet: 

• Omfattningen av de planerade exploateringarna i området.   

• Ansvarsfördelningen och tillvägagångssätt för den fortsatta planeringen av 

trimningsåtgärderna i cirkulationsplatsen i korsningen Strömmavägen/Jannebergsvägen. 

• Geohydrologiska och geotekniska förutsättningar vid cirkulationsplatsen i korsningen 

Jannebergsvägen/Korpadalsvägen och vid anslutningen till Frostenstorp 4:1. 

• Förutsättningarna för inlösning av fastigheter vid anslutningen till Frostenstorp 4:1. 

• Anslutningen till Frostenstorp 4:1:s effekter på Natura 2000-området väster om 

Strömmavägen. 
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