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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlshamns kommun bedriver detaljplanearbete för att möjliggöra för ny skola, förskola samt bostäder 

i Hällaryds centrum. Som underlag till detaljplanearbetet behöver trafik- och bullerförutsättningarna i 

området studeras.  

Detaljplanens områden och dess planerade huvudanvändning framgår av nedanstående illustration. 

Inom området som är redovisat som skola tillåter den föreslagna detaljplanen även bostäder, centrum 

och idrott. Området planeras dock främst att användas för skola och förskola med tillhörande 

idrottshall.  

 
Aktuella detaljplaneområden.  

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 vid behov ge 

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

studera hur bullernivåerna i området påverkas av den planerade byggnationen.    
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2 Förutsättningar 

Planområdet är beläget i centrala Hällaryd, väster om väg 631 som sträcker sig i nord-sydlig riktning 

genom tätorten. I planområdet finns skola, förskola, äldreboende och bostäder mm.  

 
Översikt över utredningsområdet. 

2.1 Biltrafik 

Hällaryd genomkorsas av väg 631 vilken fungerar både som huvudgata och genomfart i Hällaryd. I 

den södra delen av detaljplaneområdet ansluter Kommunalhusvägen till väg 631. Kommunalhusvägen 

fungerar som infart till förskola, äldreboende och bostäder. I övrigt utgörs gatorna i området främst av 

villagator med begränsad trafik. 

Trafikmängden på väg 631 har mätts av Trafikverket år 2011. Uppräknat till år 2019 med Trafikverkets 

uppräkningstal för Blekinge uppgår trafiken på väg 631 till ca 940 fordon/dygn. På 

Kommunalhusvägen saknas trafikmätningar, baserat på antalet förväntade fordonsrörelser till förskola, 

bostäder och äldreboende bedöms trafiken uppgå till ca 400 fordon/dygn. 

Kyrka 

Väg 631 

Förskola 

Skola 

Äldreboende 

Matöppet 
Kommunalhusvägen 

Kantorsvägen 

Bibliotek 
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Beräknad total trafik (antal fordon/dygn, ÅDT), tung trafik inom parentes. För väg 631 har trafiken räknats upp till 

år 2019 med hjälp av Trafikverkets uppräkningstal. Trafiken för Kommunalhusvägen är uppskattad. 

2.1.1 Framtida trafikalstring 

Vid beräkningen av områdets framtida trafikalstring är utgångspunkten att utredningsområdet 

utvecklas med nya bostäder samt skola och förskola. För de delar som planeras för skola och förskola 

tillåter den föreslagna detaljplanen även andra användningar. Det bedöms dock inte vara sannolikt att 

trafikalstringen från en alternativ användning skulle bli nämnvärt större än den beräknade med skola 

och förskola.  

Bostäder  

I den södra delen av planområdet planeras för ny bostadsbebyggelse. På fastigheten Hällaryd 1:139 

söder om Kommunalhusvägen planeras för radhus och lägenheter. På fastigheten Hällaryd 1:56 

väster om Kantorsvägen planeras för radhus. Sammanlagt gör detta att det planeras för ca 25 – 30 

nya bostäder i området. Enligt Trafikverkets alstringsverktyg kan 30 bostäder med den aktuella 

lokaliseringen förväntas alstra ca 70 - 130 fordonsrörelser/dag (ÅDT) beroende på om de byggs som 

lägenheter eller radhus. Av hänsyn till de aktuella tomternas storlek bedöms en fördelning om ca 10 

radhus och ca 20 lägenheter vara en rimlig fördelning. Detta ger en framtida trafikalstring från de nya 

bostäderna på ca 90 fordonsrörelser/dag.   

Den tillkommande trafiken kommer att belasta Kommunalhusvägen och väg 631.  

 

 

400 (2 %) 

940 (6 %) 
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Skola och förskola 

Den befintliga skolan inom planområdet är byggd för 175 elever. Enligt Karlshamns kommun förväntas 

elevantalet inom en överskådlig framtid dock maximalt uppgå till 150 elever, vilket ger ca 25 anställda. 

Detta gör att antalet elever kan komma att öka med ca 70 och antalet anställda med ca 15 jämfört 

med nuläget. I beräkningen av områdets tillkommande trafikalstring har de nya eleverna antagits 

fördela sig jämnt över varje årskurs, dvs. att varje årskurs skulle öka med i genomsnitt 10 elever.  

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 40 tillkommande eleverna i årskurs F-3 förväntas 

genera ca 35 fordonsrörelser/dag baserat på att de både blir lämnade och hämtade med bil (varje 

lämning och hämtning generar två fordonsrörelser). De ca 30 tillkommande eleverna i årskurs 4–6 kan 

förväntas genera ca 10 fordonsrörelser/dag. Sammanlagt ger detta att skolans ca 70 nya elever kan 

förväntas genera ca 45 tillkommande fordonsrörelser/dag. Utöver eleverna, generar även skolans 

tillkommande personal trafik. Bland personalen kan bilanvändningen antas vara högre än bland 

eleverna. Ca 60 % av personalen kan antas köra bil till skolan. Detta ger en tillkommande trafikalstring 

från personalen på ca 20 fordonsrörelser/dag.  

Sammanlagt skulle detta innebära att den utbyggda grundskolan skulle alstra ca 65 tillkommande 

fordonsrörelser/dag.  

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

Utöver utbyggnaden av skola planeras även den befintliga förskoleverksamheten i området få nya 

lokaler. De nya lokalerna planeras utformas så att de inrymmer 7 förskoleavdelningar mot dagens 4. 

Enligt Karlshamns kommun ska detta ge utrymme för 120 barn, vilket innebär en ökning med ca 40 

barn. De tillkommande förskoleavdelningarna medför att trafikalstringen från verksamheten kan 

förväntas öka. En utökning av förskoleverksamheten med 40 platser med den aktuella lokaliseringen, 

kan enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg förväntas skapa ca 140 tillkommande 

fordonsrörelser/dygn (ÅDT).  

Till skillnad från idag planeras infart och angöring till förskoleverksamheten i framtiden ske från väg 

631 i den norra delen av skolområdet. Detta gör att Kantorsvägen och Kommunalhusvägen avlastas 

från trafik. Avlastningen bedöms uppgå till ca 280 fordonsrörelser/dygn (ÅDT).  

Sammanlagd tillkommande trafikalstring 

Den utökade förskoleverksamheten och de nya bostäderna gör att trafiken i Hällaryd kan förväntas 

öka framöver. Sammanlagt bedöms de nya exploateringarna bidra till en ökad trafik på ca 295 

fordonsrörelser/dag (ÅDT). Den tillkommande trafiken kommer främst att belasta väg 631. För 

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
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Kommunalhusvägen bedöms trafiken trots de nya bostäderna sammantaget minska med ca 190 

fordonsrörelser/dygn (ÅDT), eftersom förskoleverksamhetens infart flyttas till väg 631.   

Sammanställning trafikalstring 

Tillkommande trafikalstring 

Bostäder 90 fordonsrörelser/dag 

Skola/förskola 205 fordonsrörelser/dag 

Sammanlagt 295 fordonsrörelser/dag 

2.1.2 Parkeringsbehov skola & förskola  

Biltrafik som alstras kring en skola/förskola kan delas upp i två kategorier av bilister, vilka har olika 

behov av parkering. Personal har behov av att kunna parkera i anslutning till skolan under hela dagen. 

Föräldrar har behov av att lämna och hämta elever i anslutning till skolan/förskolan. Beräkningarna för 

skolans parkeringsbehov har därför delats upp i två delar.   

Personalens parkeringsbehov grundar sig på vilken andel som kör bil till skolan. Baserat på skolans 

lokalisering och den begränsade tillgången till kollektivtrafik bedöms ca 60 % av personalen köra bil till 

skolan/förskolan. Baserat på att den framtida skolan har ca 150 elever och förskolan ca 120 barn 

bedöms personalen vara ca 25 personer på skolan och ca 30 personer på förskolan. Sammanlagt 

bedöms alltså personalen i området uppgå till ca 55 personer. Baserat på detta bedöms 

verksamheterna genera ett parkeringsbehov på ca 30 parkeringsplatser.  

Behovet av parkeringsplatser för avlämning och tillfälliga besök på skolan/förskolan är betydligt mer 

svårbedömt. Exempel från andra kommuners parkeringstal för grundskolor visar på att ett 

parkeringstal på 0,03–0,05 p-platser/elev används. Detta ger ett spann på 5–8 p-platser för en 

grundskola med 150 elever. Utifrån skolans placering i en mindre tätort i kommunen kan ett relativt 

stort bilanvändande förväntas varav det bedöms rimligt att antalet parkeringsplatser bör vara i den 

övre delen av spannet. 

För en förskola kan parkeringsbehovet för avlämning och tillfälliga besök förväntas vara högre. 

Exempel från andra kommuners parkeringstal för förskolor visar på att ett parkeringstal på 0,10–0,20 

p-platser/barn används. Detta ger ett spann på 12–24 p-platser för en förskola med 120 elever. Utifrån 

skolans placering i en mindre tätort i kommunen kan ett relativt stort bilanvändande förväntas varav 

det bedöms rimligt att antalet parkeringsplatser bör vara i den övre delen av spannet. 

Sammanlagt skulle detta innebära att ca 65 parkeringsplatser behövs för att tillgodose 

parkeringsbehovet från skolan och förskolan.  

Sammanställning parkeringsbehov 

Parkeringsbehov 

Personal 30 parkeringsplatser 

Besökare skola 8 - 10 parkeringsplatser 

Besökare förskola 25 parkeringsplatser 

Sammanlagt 65 parkeringsplatser 

 

Parkeringarna vid skolan och förskolan ska även användas för besökare och personal på Hällaryds 

kyrka och Hällaryds bibliotek. Verksamheten och besöken till kyrkan och biblioteket bedöms dock 

främst ske på tider då skolan/förskolans parkeringsbehov är begränsat. Detta gör att verksamheterna 

till stor del kan nyttja samma parkeringsplatser men vid skilda tidpunkter. Vid enskilda tillfällen 
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förekommer dock verksamhet i kyrkan även på dagtid, exempelvis vid begravningar. Begravningar 

sker dock oftast inte i samband med att lämning och hämtning vid skolan och förskolan är som 

intensivast, vilket gör att det bedöms vara möjligt att samnyttja parkeringarna. Vid enstaka tillfällen när 

antalet besökare till en begravning är större, bedöms det också vara möjligt att lösa parkeringen på de 

kringliggande gatorna i området.  

2.1.3 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. Trafikalstringen från eventuella ytterligare exploateringar 

bedöms 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 

 

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 bullerberäkningar.  

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

1 300 (6 %) 

310 (2 %) 
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2.2 Kollektivtrafik 

Väg 631 trafikeras av kollektivtrafik med busshållplatser vid Hällaryds skola och Ålderdomshemmet. 

Hållplatserna trafikeras av linje 250, Karlshamn – Ronneby. Linjen har 10 turer/dag i riktning mot 

Ronneby och 7 turer/dag i riktning mot Karlshamn.  

2.3 Gång- & cykeltrafik 

Längs väg 631 finns en utbyggd gång- och cykelväg. Vid skolan finns en hastighetssäkrad gång- och 

cykelpassage av väg 631. Utöver den genomgående gång- och cykelvägen längs väg 631 finns ett 

antal kortare gång- och cykelvägar som binder samman villagatorna i Hällaryd.  

 
Befintligt gång- och cykelvägnät redovisat med grönt och busshållplatser markerade med röd prick. 
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3 Studerade åtgärder 

3.1 Kollektivtrafik 

I nuläget använder bussar som trafikerar linje 250 den kombinerade parkeringsytan och infarten till 

skolan öster om Hällaryds bibliotek. Efter att ha vänt stannar bussarna vid busshållplatsen längs väg 

631 öster om skolan. Bussarna föreslås även fortsättningsvis vända på vändslingan öster om 

biblioteket. Antalet parkeringsplatser längs vändslingan föreslås dock reduceras. Genom att minska 

antalet parkeringsplatser och begränsa de tvärställda parkeringarna till vändslingans ena sida 

förenklas trafikmiljön och trafiksäkerheten förbättras.  

För att förbättra för kollektivtrafikresenärerna och verka för att fler väljer kollektivtrafik framför bil som 

transportmedel föreslås den befintliga busshållplatsen längs väg 631 byggas om. Hållplatsen föreslås 

förses med plattform och en förbättrad anslutningsväg till skolan. Möjligheterna att bygga gång- och 

cykelvägen bakom väderskyddet är begränsade, varför den föreslås samlokaliseras med plattformen 

framför väderskyddet. Detta gör att plattformen kommer nyttjas av både cyklister och 

kollektivtrafikresenärer, detta bedöms vara acceptabel standard av hänsyn till den begränsade 

cykeltrafiken på sträckan.   

Den förbättrade standarden på hållplatsen gör det möjligt för skolbussar att hämta och lämna elever 

vid busshållplatsen. Bussfickan möjliggör dock endast för på- och avstigning från en buss åt gången. 

För mindre skolbussar är det även möjligt att använda den föreslagna bilavlämningsplatsen för på- 

och avstigning.   

Sammantaget bidrar åtgärderna till att förbättra tillgängligheten, särskilt för personer med 

funktionsnedsättning, och förbättra trafiksäkerheten för kollektivtrafikresenärerna. Även de oskyddade 

trafikanter som använder gång- och cykelvägen får en förbättrad trafiksäkerhet då de blir separerade 

från fordonstrafiken på ett tydligare sätt.  

 
Föreslagen utformning av hållplatsen längs väg 631. 

Ny plattform  

GC-väg 
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3.2 Parkering och angöringsplatser 

3.2.1 Angöringsplats bil 

För att det ska vara möjligt för föräldrar att på ett tryggt och trafiksäkert sätt lämna av barn vid skolan 

föreslås en separat avlämningsplats för bil öster om den gamla lärarbostaden. Trafiken till 

avlämningsplatsen använder samma vändslinga som busstrafiken. Den nya avlämningsplatsen 

utformas med en plattform, vilket gör att barn som hämta/lämnas inte behöver röra sig ute på 

vändslingan eller parkeringsytan. Avlämningsplatsen ger plats för fyra bilar att lämna/hämta barn 

samtidigt. Den föreslagna avlämningsplatsen är endast tänkt som av- och påstigningsplats, dvs. inte 

för föräldrar som ska gå in och lämna eller hämta barn inne på skolan. Detta gör att tiden bilarna 

stannar är kort, vilket gör att fyra platser bedöms vara tillräckligt.  

3.2.2 Parkering och avlastning 

Enligt de ovanstående beräkningarna behövs cirka 65 parkeringsplatser till den planerade skolan och 

förskolan. Utöver detta behövs ett antal platser för personer som besöker biblioteket och kyrkan på 

dagtid.  

Alternativ 1 

Parkeringsplatserna föreslås inrymmas i den norra delen av skolområdet, väster om biblioteket. Infart 

till parkeringsområdet föreslås ske från väg 631 mellan biblioteket och den gamla lärarbostaden. Inom 

det planerade parkeringsområdet väster om biblioteket inryms 64 bilplatser vilket tillgodoser både 

skolans och förskolans parkeringsbehov. De sydligaste bilplatserna avskiljs från infartsvägen med en 

växtbädd, vilken med fördel kan göras nedsänkt för att underlätta dagvattenhanteringen.  

För att det ska vara möjligt att inrymma infarten mellan biblioteket och den gamla lärarbostaden 

behöver den befintliga tillbyggnaden på den gamla lärarbostaden rivas. Även om denna rivs är 

passagen mellan biblioteket och den gamla lärarbostaden dock relativt trång och har en begränsad 

sikt. För att trafiksäkerheten ska bli god behöver infartsvägen och parkeringen därför avskiljas från 

skolgården med ett staket. Genom ett staket minimeras risken att barn oväntat springer ut i gatan, 

istället kan de med fördel styras till grindar. Skulle den befintliga skolverksamheten i 

biblioteksbyggnaden behållas även i framtiden finns det ett behov av att anlägga ett staket även på 

den sidan av infartsvägen. För att det ska vara möjligt att ta sig mellan de båda verksamheterna 

behöver det finnas en passage med grind på båda sidorna av vägen med god sikt.  

Möjligheterna att istället angöra det föreslagna parkeringsområdet med infart norr om biblioteket har 

också studerats. Detta bedöms av hänsyn till det begränsade utrymmet mellan byggnaden och 

kyrkomuren inte vara möjligt, eftersom det skulle kräva att kyrkomuren eller biblioteksbyggnaden rivs. 

Utöver den huvudsakliga parkeringsytan väster om biblioteket föreslås även fem parkeringsplatser 

direkt öster om biblioteket behållas samt kompletteras med sju längsgående parkeringar i den östra 

kanten av vändslingan. Dessa kan med fördel användas av personer som besöker biblioteket och 

kyrkan på dagtid. Bland de befintliga parkeringsplatserna kan också med fördel ett antal 

handikappasplatser för besökare till kyrkan och biblioteket inrymmas.  

Direkt söder om den stora parkeringen planeras för intag till ett nytt tillagningskök i skolan, vilket 

kommer generar varuleveranser med lastbil. För att detta ska vara möjligt behöver en lastbil kunna 

vända alternativt köra igenom parkeringsområdet. En vändmöjlighet för lastbil kan anordnas inom den 

föreslagna parkeringsytan, detta kräver att en rad av de föreslagna parkeringsplatserna omlokaliseras. 

En sådan lösning kräver dock att lastbilarna backar inom parkeringsområdet i samband med att de 

ska vända, vilket av trafiksäkerhetsskäl inte är önskvärt. För att minimera behovet av backande 

lastbilstrafik inom parkeringsområdet föreslås en infart för varutransporter från Kantorsvägen, vilket 

möjliggör för att varutransporterna kan köra både till och från inlastningen utan att backa. För att 
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undvika att infartsvägen från Kantorsvägen användas av annan trafik och att parkeringsområdet 

används för genomfart föreslås infarten förses med öppningsbar bom. Utformningen generar dock viss 

lastbilstrafik på Kommunalhusvägen och Kantorsvägen, den är dock relativt begränsad vilket gör att 

det bedöms vara acceptabelt.  

 
Föreslagen utformning av parkeringar och avlämningsplats i anslutning till skolan. 

Alternativ 2 

Alternativet innebär likt alternativ 1 att en större parkeringsyta med ca 60 parkeringsplatser inryms i 

den norra delen av skolområdet. Till skillnad från alternativ 1 anordnas infart till parkeringen från 

Kantorsvägen. De sydligaste bilplatserna avskiljs från infartsvägen med en växtbädd, vilken med 

fördel kan göras nedsänkt för att underlätta dagvattenhanteringen.   

Anordnandet av infartsvägen från Kantorsvägen gör att personal och besökare som ska ta sig till 

skolan eller förskolan behöver köra via Kommunalhusvägen och Kantorsvägen. Detta gör att 

alternativet bedöms bidra till att trafikmängden på de aktuella villagatorna ökar med ca 450 

fordon/dygn jämfört med alternativ 1. Av hänsyn till buller, boendemiljö och trafiksäkerhet är det 

generellt sett inte önskvärt med den typen av genomfartstrafik på mindre villagator. I det aktuella fallet 

beräknas trafikmängden bidra till att bullernivåerna ökar, dock till nivåer under gällande riktvärden. 

Även om bullernivåerna inte beräknas överstiga riktvärdena bidrar den ökande bullernivån till en 

försämrad ljudmiljö för de boende, vilket kan upplevas som negativt. Längs de aktuella villagatorna 

finns det även ett flertal fastighetsutfarter och oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik. Av hänsyn till 

detta är det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte önskvärt med en ökande trafik på de aktuella villagatorna.  

Ny avlämningsplats  

64 parkeringsplatser  Parkeringsplatser 

till kyrka & bibliotek 

Nedsänkt växtbädd 

Inlastning kök 

Längsgående 

parkeringar 
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Likt för alternativ 1 föreslås den huvudsakliga parkeringsytan väster om biblioteket kompletteras med 

fem parkeringsplatser direkt öster om biblioteket samt med sju längsgående parkeringar i den östra 

kanten av vändslingan. 

Direkt söder om parkeringen planeras för intag till ett nytt tillagningskök i skolan, vilket generar 

lastbilstransporter. Det gör att det likt i alternativ 1 finns ett behov för lastbilar att kunna vända eller 

köra igenom parkeringsområdet. Även med alternativ 2 är det möjligt att anordna en vändmöjlighet 

inom parkeringsområdet genom att omlokalisera en rad av parkeringsplatserna. Lösningen kräver 

dock att lastbilarna backar inom parkeringsytan, vilket inte är önskvärt av trafiksäkerhetsskäl. 

Möjligheterna att likt i alternativ 1 låta lastbilarna köra igenom parkeringsytan är begränsade med 

alternativ 2, om inte tillbyggnaden till den gamla lärarbostaden ska rivas som i alternativ 1. För att det 

ska vara möjligt för lastbilarna att vända inom parkeringsytan behöver därför en vändplan byggas 

inom parkeringsområdet. Detta gör att parkeringsytan behöver expanderas åt söder, vilket gör att den 

sammanlagda asfaltsytan ökar samtidigt som utrymmet att använda för skolgård minskar.  

Samlad bedömning 

Av hänsyn till den begränsade påverkan på villagatorna i området, det minimerade ytbehovet och de 

bättre förutsättningarna att anlägga en trafiksäker angöring till skolans tillagningskök föreslås 

parkering och avlastning till skolan anordnas i enlighet med alternativ 1.  

3.3 Gångpassage av väg 631 

För att förbättra möjligheterna för oskyddade trafikanter att korsa väg 631 föreslås en ny upphöjd 

gångpassage byggas i höjd med Matöppet. Den föreslagna lokaliseringen bedöms innebära en 

begränsad påverkan på den kringliggande miljö samt ge en god utformning och trafiksäkerhet för de 

oskyddade trafikanter som ska ta sig till matbutiken. På den västra sidan av väg 631 ansluter 

gångpassagen direkt till den befintliga gång- och cykelvägen. Öster om väg 631 ansluter 

gångpassagen till befintlig asfaltsyta direkt väster om Matöppet. Ytan används idag som infart till 

bostäderna norr om butiken, antalet bilar bedöms dock vara begränsat. Av hänsyn till det begränsade 

antalet bilar bedöms det ur trafiksäkerhetssynpunkt vara acceptabelt att dessa samnyttjar ytan med de 

oskyddade trafikanter som använder gångpassagen. För att det ska vara möjligt att bygga 

gångpassagen behöver en kort bit av det befintliga gcm-stöd längs gång- och cykelvägen på den 

västra sidan av väg 631 rivas.   

För att gångpassagen ska få en hög trafiksäkerhet behöver den hastighetssäkras. En 

hastighetssäkring kan uppnås genom exempelvis upphöjning eller avsmalning. Ett övergångsställe 

utan hastighetssäkring bidrar inte till att förbättra trafiksäkerheten utan medför istället en försämrad 

trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Sedan tidigare finns det två upphöjd gångpassage över 

väg 631, vid skolan samt norr om kyrkan. För att den föreslagna gångpassagen ska få en hög 

trafiksäkerhet och en enhetlighet skapas längs väg 631 föreslås den utformas upphöjd. En upphöjdhet 

bidrar förutom till att sänka hastigheten vid själva gångpassagen även till att sänka hastigheten på väg 

631, vilken på den aktuella sträckan är sänkt till 30 km/h på dagtid. Detta gör att trafiksäkerheten 

förbättras såväl för de oskyddade trafikanter som ska korsa väg 631 som för de som rör sig längs väg 

631.  
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Föreslagen placering av gångpassage över väg 631. 

 

 
Föreslagen utformning av gångpassage över väg 631. 

  

Hastighetssäkrad 

gångpassage  
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3.4 Förbränningsanläggning 

I den befintliga skolbyggnaden finns en förbränningsanläggning, till vilken det kommer 24-meters 

lastbilar för att lasta av bränsle. Nuvarande förbränningsanläggning generar en lastbil var tredje vecka, 

vilket gör att anläggningens påverkan på trafiken i området bedöms vara mycket begränsad. De sällan 

återkommande lossningstillfällena bör kunna kombineras med tillfällen när inga skolbarn är ute på 

skolgården. Skulle anläggningen i framtiden byggas om och behovet av transporter till den öka kan 

dess trafikpåverkan dock komma att öka. Fler transporter kan också försämra möjligheterna att 

planera lossningstillfällena så att de inte sammanfaller med att barn inte rör sig på skolgården. 

I samband med det aktuella detaljplanearbetet har det studerats om det finns en lämpligare placering 

inom planområdet än dagens läge. Ur trafiksynpunkt är möjligheterna till en alternativ placering 

begränsade förutsatt att det ska vara möjligt för en 24-meters lastbil att köra till och från anläggningen. 

Utöver det befintliga läget skulle det vara möjligt att placera förbränningsanläggningen längs 

kommunalhusvägen. Det är då möjligt för en 24-meters lastbil att köra in och lasta av från 

Kommunalhusvägen och sedan köra ut vi Kantorsvägen och Prosten Kochs väg. Alternativet skulle 

innebära en transport var tredje vecka på de aktuella gatorna, vilket bedöms innebära en begränsad 

påverkan för övriga trafikanter.  

Ur trafiksynpunkt är det också möjligt att placera förbränningsanläggningen inom skoltomten längs väg 

631. För att det i ett sådant läge ska vara möjligt att lossa bränslet utan stor påverkan på den övriga 

trafiken på väg 631 är det fördelaktigt om lossningen kan ske från den planerade bussfickan. Eftersom 

att bränsleleveranserna sker sällan bör det vara möjligt att planera så att dessa sker på andra tider än 

busstrafiken angör hållplatsen, detta gör att den föreslagna bussfickan bedöms kunna samnyttjas. 

Alternativet innebär dock en påverkan för de som rör sig på gång- och cykelvägen. Eftersom lossning 

av bränsle sällan sker och antalet personer som använder gång- och cykelvägen bedöms vara 

begränsat bedöms detta dock vara acceptabelt. Eventuellt skulle det också kunna vara möjligt att 

utforma lossningen så slangen från lastbilen kan anslutas till ett intag i direkt anslutning till bussfickan, 

vilket skulle minimera behovet av slangdragning över gång- och cykelbanan.  

Utöver de ovan nämnda placeringarna är möjligheterna att anlägga en förbränningsanläggning som 

en 24-meters lastbil kan köra till begränsade inom det aktuella utredningsområdet. Exempelvis är 

möjligheterna till en placering av förbränningsanläggningen i den norra delen av Kantorsvägen 

begränsade ur trafiksynpunkt. En sådan placering skulle kräva att en vändplan för en 24-meters lastbil 

byggs i den norra delen av Kantorsvägen, vilket skulle kräva ett stort intrång i kringliggande 

fastigheter. Det är inte heller möjligt, av hänsyn till de relativt tvära radierna, för en 24-meterslastbil att 

köra till Kantorsvägen via den planerade parkeringsplatsen i den norra delen av skoltomten.   

 
Omfattning av intrång med en vändplan för 24-meters lastbil i den norra delen av Kantorsvägen. 

Frågan om förbränningsanläggningens placering behöver dock även bedömas utifrån andra aspekter 

än de trafikmässiga.    
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4 Konsekvenser 

4.1 Buller 

4.1.1 Bullerpåverkan från spårtrafik och 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. 

4.1.2 Buller från väg 631 

Bullerberäkningar har gjorts för att beräkna hur nära inpå väg 631 bebyggelse kan placeras ur 

bullersynpunkt med trafiken för år 2040. Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent bullernivå vid 

fasad för nybyggnation av bostäder uppfylls även om de nya bostäderna placeras i direkt anslutning till 

gång- och cykelvägen längs väg 631. För att riktvärdena för maximal bullernivå vid uteplats ska 

uppfyllas krävs dock ett avstånd på ca 20 m från vägmitt på väg 631 för att riktvärdet ska uppfyllas. 

Alternativt kan de nya bostädernas uteplatser skärmas eller placeras på en del av fastigheten där 

riktvärdet uppfylls.  

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 år 

2040 

Avstånd för att underskrida 

riktvärdet för maximal ljudnivå år 

2040 

Väg 631 Ca 5 m från vägmitt på väg 631, dvs. i 

kanten på befintlig gång- och cykelväg  

Ca 20 m från vägmitt.  

 

Bullerberäkningar har även gjorts för fasaden på det planerade punkthuset på fastigheten Hällaryd 

1:139, vilket är den planerade bebyggelse som ligger närmast väg 631. Beräkningen visar att den 

ekvivalenta ljudnivån vid fasaden uppgår till 52 dBA, vilket gör att riktvärdet uppfylls. Den maximala 

ljudnivån beräknas till 71 dBA vid fasaden närmast väg 631. Detta gör att det behöver säkerställas att 

det är möjligt att anordna uteplats på annan del av fastigheten, exempelvis på annan sida av 

byggnaden.    

I tabellen anges de ekvivalent och maximala bullernivåerna för det planerade punkthuset på fastigheten Hällaryd 

1:139.  

Byggnad Ekvivalent ljudnivå år 2040 Maximal ljudnivå år 2040 

Nytt punkthus 52 dBA 71 dBA 
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4.1.3 Buller från Blekinge kustbana 

Planområdet påverkas förutom av buller från vägtrafiken även av buller från Blekinge kustbana. Det är 

främst delen av fastigheten Hällaryd 1:56 som ligger väster om Kantorsvägen som påverkas. 

Detaljplanen tillåter bostadsbyggande på den aktuella fastigheten på ett avstånd av ca 190 m från 

Blekinge kustbana.  

Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå vid den aktuella fastigheten har 

genomförts med Trafikverkets prognos för år 2040 som underlag. I beräkningarna har dock 

en trafikering med dagens tågtypen X31/X32 använts då den medför högre bullervärden än 

den framtida tågtypen X60/X61. Detta gör att de högsta bullernivåerna uppstår innan 

prognosåret 2040 för att sedan minska i takt med att nya och tystare tågtyper börjar trafikera 

sträckan.  

De genomförda beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 49 dBA och den 

maximala ljudnivån uppgår till 75 dBA vid den mest bullerutsatta delen av den aktuella 

fastigheten. Riktvärdena för bostadsbebyggelse anger att den maximala ljudnivån inte ska 

överstiga 70 dBA vid uteplats och att den maximala ljudnivån inomhus nattetid inte ska 

överstiga 45 dBA. 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. 

Den aktuella delen av Blekinge kustbana trafikeras i nuläget av tre tåg under perioden kl. 22-06, vilket 

innebär att antalet tillfällen med höga maximala ljudnivåer understiger 5 gånger per natt. Ett nybyggt 

hus bedöms dessutom bidra till att dämpa bullervärdet med ca 35 dBA, vilket gör att den maximala 

ljudnivån inomhus bedöms understiga 45 dBA. Vid en ökande tågtrafik nattetid på Blekinge kustbana 

behöver dock kompletterande beräkningar av inomhusvärdena genomföras i bygglovsskedet.  

När det gäller den maximala ljudnivån vid uteplats får riktvärdet på 70 dBA överskridas högst fem 

gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dBA. Antalet tåg på Blekinge 

kustbana är enligt prognosen 2–3 per timme år 2040, där den maximala ljudnivån beräknats till 75 

dBA. Detta gör att möjligheterna att uppnå riktvärdena för uteplats inte hindras av den prognostiserade 

trafiken på Blekinge kustbana.  

4.2 Luftkvalité 

4.2.1 Luftkvalitetsnormer  

Luftkvaliteten försämras av utsläpp av luftföroreningar från bland annat vägtrafiken. Luftföroreningar är 

sådana ämnen och föroreningar som är skadliga för människors hälsa, naturen eller kulturmiljön. 

Effekterna på människors hälsa kan vara både kortvariga, som ökad känslighet för astmatiker, och 

långvariga. Exempelvis kan långvarig exponering ge en högre risk att utveckla cancer.  

Bland miljökvalitetsnormerna för luft är NO2 (kvävedioxid) och PM10 (partiklar med en storlek cirka 10 

µm) i regel svårast att klara. I välventilerade miljöer, där vägar inte kantas av samlad bebyggelse och 

där luftomblandningen därmed är stor, kan trafikflödena vara betydligt högre än inne i en tätare 

stadsmiljö innan det finns en risk för att normerna överskrids. Dubbdäcksanvändning och väderlek är 

andra faktorer som har betydelse. Enligt Stockholm och Uppsala läns Luftvårdsförbunds 

kartläggningar är kritiska trafikflöden för att klara NO2-normerna utmed en öppen väg cirka 85 000 - 

90 000 fordon per dygn. För PM10 är motsvarande siffra cirka 60 000 - 70 000 fordon per dygn. Dessa 

trafikflöden är inte skarpa gränser utan endast vägledande. 

Till år 2040 prognostiseras trafiken i Hällaryd öka något jämfört med idag. Som mest förväntas trafiken 

uppgå till 1 240 fordon/dygn. Även om den ökade trafiken medför något ökade utsläpp NO2 och 

PM10, är trafikflödena i planförslaget så pass låga att miljökvalitetsnormerna inte bedöms överskridas 
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någonstans utmed sträckan. Dessutom är bebyggelsen i Hällaryd generellt gles, vilket bidrar med en 

god ventilation.  

Sammantaget bedöms utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken vara små och inte påverka 

möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 i Hällaryd. Luftkvalitén i Hällaryd 

påverkas dock även av andra utsläppskällor än vägtrafiken, exempelvis befintlig 

förbränningsanläggning, vilken har en hög koncentration av utsläpp. Den befintliga 

förbränningsanläggningen är dock liten, vilket gör att dess totala utsläpp är relativt begränsade. 

Miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 bedöms därför klaras även när förbränningsanläggningens 

utsläpp vägs samman med utsläppen från vägtrafiken.  
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