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1 Bakgrund 
En detaljplaneprocess pågår för ändrad användning inom gällande detaljplaner A41, 

A205 och A128 för fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8. 

Syftet är att pröva lämpligheten för vandrarhem i en del av fastigheten Lasarettet 7 

som tidigare har använts som transformatorstation. Transformatorstationen har med 

tiden tjänat ut sitt syfte och har de senaste åren stått oanvänd. 

För Lasarettet 8 ska möjligheten till nya byggnader för bostad/kontor/vård/skola på 

fastigheten prövas.  

 

Figur 1 Planområdets lokalisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Preliminär detaljplanegräns 
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I underlag från Svefors Arkitekter1 framgår att det på Lasarettet 8 kan tillkomma fyra 

nya byggnader, se Figur 3. 

 

Figur 3 Förslag på lokalisering av tillkommande byggnader (ljusgrått) på Lasarettet 8 (Utsnitt från 
Koncept 2018-06-20, Svefors Arkitekter AB) 

 

 

 

 

                                              
1 Preliminära volymer och väg, KONCEPT 2018-06-20 
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1.1 Syfte 

Utredningen syftar till att ge förslag på trafiklösning inom Lasarettet 7 och Lasarettet 

8. Utformningsförslaget behandlar gatuutformning och parkering öster om befintliga 

Lasarettetsbyggnader. 

Ett önskemål från Lasarettet 7 är en utfart som kopplar ihop de båda fastigheterna, 

och på så sätt ger gäster på vandrarhemmet kortare resväg med bil till centrum. 

 

Figur 4 Rödstreckad markering visar transformatorstationen som avses bli vandrarhem. Röd pil 
visar hur fastigheten Lasarettet 7 angörs idag, och orange pil visar förslag på vägförbindelse 
mellan Lasarettet 7 och Lasarettet 8. 

I denna PM presenteras förslag på trafiklösning för området.  

2 Förutsättningar 

2.1 Trafik 

Fastigheterna ligger centralt i Karlshamn, ca 400 meter öster om Stortorget. Direkt 

väster om lasarettet ligger Erik Dahlbergsvägen som är en av stadens huvudleder för 

motortrafik.  

Köravståndet till Stortorget är ca 700 meter från Lasarettet 8 och ca 1300 meter från 

Lasarettet 7.  

Trafikmängderna är ringa inom Lasarettsområdet. Utifrån skattning av hur många 

gånger per dygn parkeringsplatserna omsätts bedöms trafikvolymerna inom Lasarettet 

8 uppgå till cirka 300–400 fordon per dygn på Lasarettets västra sida och cirka 300 

fordon per dygn på östra sidan. 

Då Lasarettet 7 i nuläget inte har verksamhet finns ingen trafik på fastigheten. 

Biltrafik hanteras väster om Lasarettet med infart från Erik Dahlbergsvägen och utfart 

via Surbrunnsvägen. Öster om Lasarettsbyggnaden nås målpunkter i området via 

infart från Ronnebygatan. Trafik ut från området leds via koppling till Surbrunnsgatan, 
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alternativt ut via Ronnebygatan. Gatorna inom området är enkelriktade, med undantag 

för den dubbelriktade kopplingen mellan Ronnebygatan och parkeringen öster om 

lasarettet. 

Gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik inom området. Från väster nås området via 

separerade gång- och cykelbanor längs Erik Dahlbergsvägen. Från öster nås området 

via en kraftigt lutande gångväg från Ställverksvägen. 

Lokal och regional busstrafik avgår från hållplatsen Centrum Öst som ligger strax 

norr om korsningen Erik Dahlbergsvägen / Ronnebygatan. Karlshamns station är 

lokaliserad strax norr om området, mellan ca 600 – 800 meters gångavstånd från de 

föreslagna byggnaderna. 

 

Figur 5 Befintlig reglering för biltrafik till och från Lasarettsområdet. Lasarettet 7 nås via 
Ställverksgatan norr om bilden över området. Anslutande gångstig från Ställverksvägen markerad 
med grönt. 

2.2 Parkering 

Det finns ca 50 parkeringsplatser för bilar väster om lasarettsbyggnaderna. Ytterligare 

ca 20 Parkeringsplatser är reserverade för Polisens verksamhet, se Figur 6 nedan. 

Befintliga parkeringsplatser väster om lasarettet (markerade med gult i Figur 6) 
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kommer inte att påverkas av förtätning inom området. Däremot kan parkeringsytan 

som används av Polisen (markerad med grönt i Figur 6) komma att bebyggas. 

Öster om lasarettet finns idag cirka 65 parkeringsplatser för cyklar. Cirka 70 

cykelparkeringar finns inom Lasarettet 8 i anslutning till entréer och målpunkter, och 

det finns inget i förslaget som tyder på att dessa behöver bli färre för att ge plats åt 

nya byggnader. 

Förslag på parkeringstal för bil- och cykelparkering har utretts och levererats i sparat 

PM. 

 

Figur 6 Befintligt parkeringsutbud på Lasarettet 8. 
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3 Förslag på utformning 
Utformningsförslaget redovisas i Figur 7 nedan och beskrivs kortfattat i text på de 

efterföljande sidorna. 

 

Figur 7 Utformningsförslag. Huvudentréer och vistelseytor inom Lasarettet 8 som illustreras i 
förslaget har ritats in av ÅF. 
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Gatusektion 

Tre olika trafikstrukturer för området har studerats: dubbelriktat hela sträckan, 

enkelriktat på norra delen och dubbelriktat resterande sträcka samt enkelriktat hela 

sträckan. 

Enkelriktat hela sträckan är inte att rekommendera då det skapar stora flödesrörelser 

och omvägar. 

De olika förutsättningarna för dubbelriktat hela sträckan och enkelriktat på den 

nordliga sträckan förklaras nedan. 

Dubbelriktat hela sträckan: 

Förslaget behåller i stort befintlig sträckning på gatan, men föreslås dubbelriktas för all 

trafik på hela sträckan mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen. Gatans föreslagna 

sektion är 5,5 meter. Gatubredden utgår från VGU2 där minsta bredd för en 

dubbelriktad gata med låg hastighet och cykling i blandtrafik är 5,1 meter. Med hänsyn 

till linjeföring och terräng är bedömningen att med 5,5 meters bredd tillgodoses både 

framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter. Utöver gatan för 

motordriven trafik och cykel föreslås en dubbelriktad 1,5 meter bred gångväg längs 

vägens västra sida. Framförallt om det byggs flerbostadshus på fastigheterna behövs 

en separerad gångväg.  

Dubbelriktad trafik innebär att områdets tillgänglighet ökar för bilister. Alternativa 

resvägar silar biltrafiken och kan dämpa en ökad belastning i Ronnebygatans korsning 

med Erik Dahlbergsvägen som förtätningen inom Lasarettet 8 kan ge upphov till.  

Alternativet med dubbelriktad trafik genom området har valts i utformningsförslaget 

för att säkra utrymme för detta i detaljplanen.  

 

Figur 8 Föreslagen sektion för dubbelriktad gata med separat gångbana. 
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Enkelriktat norra delen: 

I förslaget är gatan mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen dubbelriktad de första 

150 metrarna vid angöring via Ronnebygatan. Resterande sträcka är enkelriktad i 

norrgående riktning.  

Den svenska lagstiftningen tillåter inte att cykeltrafik läggs i motgående riktning när 

vägen är reglerad som enkelriktad, vilket gör att cykeltrafiken behöver separeras från 

motordriven trafik längs den sträcka som är enkelriktad. Detta skulle medföra att 

gatusektionen för den motordrivna trafiken kan minskas samtidigt som den separerade 

gångvägen breddas då den även ska inkludera cyklister (totalt 6,5 meter utifrån att 

kombinerad gång- och cykelbana görs 3,0 m bred bredd och körfältsbredd 3,5 m för 

att underlätta vinterväghållning).  

En enkelriktning på vägens norra del gör att samtlig trafik angör från Ronnebyvägen, 

och belastningen i korsningen Ronnebygatan/Erik Dahlbergsvägen blir högre.  

Parkering 

I förslaget ryms cirka 40 parkeringsplatser för bil (markparkering) vid de nya 

byggnaderna, varav 3 parkeringsplatser för bil i anslutning till Ställverksvägen. 

Dessutom ryms parkeringsplatser för rörelsehindrade i direkt anslutning till de två 

byggnaderna längst norrut i området. 

10 parkeringsplatser för bil lokaliseras vid entrén till Lasarettet 7 i anslutning till 

Ställverksvägen, samt en tillgänglighetsanpassad parkeringsplats nära entrén. 

Möjlighet till att anlägga parkeringsplatser i bottenplan på de nya byggnaderna finns.  

Sophämtning 

Miljöhus har ritats in av ÅF för att visa exempel på hur sophantering kan ske och säkra 

att det finns reserverade ytor för detta i förslaget. Inga backrörelser behövs för 

sophantering. Behov av miljöhus eller sophantering inom husen behöver utredas i 

kommande arbete. 

Räddningstjänst 

Samtliga byggnader kan nås av räddningstjänst. Det utryckningsfordon som har störst 

utrymmesbehov är stegbil, vilket har en bredd på 2,55 meter. Förslaget har en sektion 

på 5,5 meter, vilket medger möte mellan två fordon med maximalt utrymmesbehov.  

Bevarandevärda träd 

Då träd inte är inmätta och frågan måste detta beaktas i det vidare arbetet. 

Anslutning till Surbrunnsvägen 

När gatan dubbelriktas även längs norra delen blir denna i förslaget den naturliga 

förlängningen av Surbrunnsgatan. Utfarten från sjukhusområdet föreslås väjningsplikt 

i korsningen.  
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Ny koppling mellan Lasarettet 7 och Lasarettet 8 för biltrafik 

En ny rak anslutning för motorfordonstrafik mellan vandrarhemmet och gatan genom 

området är höjdmässigt genomförbar. Enligt VGU3 går gränsen för låg standard på 

lågtrafikerade gator med låga hastigheter vid ca 12 %. Figur 9 illustrerar höjdprofil 

mellan gatan och anslutningspunkt vid vandrarhemmet. 

 

Figur 9 Höjdprofil mellan befintlig gata och vandrarhemmet. Röd linje illustrerar gränsen för låg 
standard i lokalgatunät enligt VGU. 

Sett ur ett trafikperspektiv finns det inga hinder för en ny anslutning för motortrafik. 

Verksamheten bedöms ha låg trafikalstring och risken för smittrafik är låg. Det är dock 

viktigt att vid projekteringen tillse att siktförhållanden i korsningspunkten är goda, vilket 

kan innebära intrång i kuperade ytor och borttagning av växter och eventuellt också 

träd.  

Lutningen tillåter inte en tillgänglighetsanpassad gångväg mellan Lasarettet 7 och 

Lasarettet 8, och en parallell gångbana där höjdskillnader hanteras med trappor föreslås 

därför.  

Om det i kommande arbete med planeringen av Lasarettet 7 bedöms vara olämpligt 

med biltrafik på ytan framför vandrarhemmet finns möjlighet att reglera så att den 

endast nyttjas av verksamhetens nyttotrafik, t.ex. renhållningsfordon och 

leveranstrafik. Om sophantering ska ske i anslutning till byggnaden innebär kopplingen 

mellan Lasarettet 7 och Lasarettet 8 att fordon inte behöver en vändyta. En vändyta kan 

även undvikas om sopkärl hanteras i miljöhus i anslutning till parkeringsytan vid 

Ställverksvägen. 

En koppling för motortrafik ger också räddningstjänsten bättre tillgänglighet till 

vandrarhemmet. 

Utan ny koppling blir körvägen mellan centrala Karlshamn (Stortorget) och 

vandrarhemmet något längre än om en körbar förbindelserna mellan fastigheterna 

skulle kunna åstadkommas. Från vandrarhemmets föreslagna parkeringsplats blir dock 

skillnaden i körväg och körtid närmast försumbar (knappt 200 meter), se Figur 10. 
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Figur 10 Föreslagen körväg mellan vandrarhemmet och Stortorget är markerad i blått, körvägen 
mellan  

4 Effekter och konsekvenser 
Hur mycket trafik som alstras och hur många parkeringar som behöver anläggas är 

beroende av typ av exploatering samt vilka volymer byggnaderna har.  

4.1 Maxscenario 

I syfte att beräkna det maximala antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas 

utifrån områdets parkeringsnorm, hur stor andel av dessa som kan inrymmas på mark 

eller i de nya byggnadernas markplan har ett maxscenario för området utretts. Utifrån 

detta har även scenariots förväntade trafikalstring och effekter i det omkringliggande 

trafiknätet utretts.  

Maxscenariot baseras på att all verksamhet inom Lasarettet 8 är kontor. Detta är den 

verksamhetstyp som har högst p-norm, och som också alstrar mest trafik. Med endast 

en typ av verksamhet saknas förutsättningar att samnyttja parkeringsplatser, men 

reducering med hjälp av bilpool är möjligt.  

4.1.1 Parkeringsplatser 

Om samtliga byggnader byggs ut med maximal exploateringsgrad (cirka 13000 BTA) 

för kontorsverksamhet uppstår ett parkeringsbehov på cirka 250 bilparkeringsplatser, 

inklusive behovet från befintliga byggnader på området. Med bilpool kan 

parkeringsplatserna reduceras med ca 10 parkeringsplatser.   

Markplan 

Utrymmet för bilparkering i markplan är begränsat, totalt bedöms det finnas utrymme 

för cirka 20 parkeringsplatser på mark vid maximal exploateringsgrad vid de nybyggda 

byggnaderna. Utöver detta kommer det även finnas tillgång till 70 befintliga 

parkeringsplatser.  
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Bottenplan 

Maxscenariot utgår från att det är möjligt att anlägga bilparkering i bottenplan på de 

nya byggnaderna. Antalet parkeringsplatser som kan anläggas är beroende av 

byggnadens utformning, placering samt hur stor del av byggnaden som utnyttjas till 

bilparkering. Vid maximal utnyttjande bedöms runt 50 parkeringsplatser sammantaget 

kunna anläggas i bottenplan på byggnad 1, 2 och 3.  

Sammantaget underskott på bilparkering 

Antalet parkeringsplatser som är möjligt att anlägga i bottenplan och på markplan är 

ca 150 stycken. Då p-normen möjliggör 250 parkeringsplats uppstår ett totalt 

underskott på cirka 100 parkeringsplatser för hela området. Ett nyttjande av 

parkeringsköp och en gemensam parkeringsanläggning i området kan vara en möjlig 

lösning till underskottet av parkeringsplatser.  

Utan parkering i bottenplan på byggnaderna ökar underskottet till runt 150 

parkeringsplatser. 

4.1.2 Trafikalstring och fördelning i området 

Hur mycket trafik som genereras i området är beroende av vilken typ av exploatering 

som görs. Den exploatering som innebär störst trafikalstring är kontor. 

Trafikalstringsbedömningen har utgått från att det anläggs så mycket 

parkeringsplatser i bottenplan och markplan som möjligt, och att resterande 

parkeringsplatser lokaliseras till en gemensam parkeringsanläggning i områdets 

sydvästra del, med in- och utfart via Ronnebygatan. 

De nya exploateringarna bedöms generera runt 650 fordonsrörelser per dygn på 

Ronnebygatan. Nätutläggning av denna trafik har gjorts för både enkel- och 

dubbelriktad gata, se Figur 11 nedan. 
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Figur 11 Maxscenariots trafikalstring fördelad i gatunätet 

Exploatering enligt maxscenario innebär totalt ca 85 parkeringsplatser i östra delen av 

Lasarettet 8. I nuläget finns ca 60 parkeringsplatser i östra delen, vilket innebär att 

nettotillskottet blir ca 25 parkeringsplatser i maxscenariot. Det är tillskottet av dessa 

parkeringsplatser som ger upphov till trafikökning.  

Trafikökningen på Ronnebygatan kommer från tillskottet av parkering i hela området, 

men det som ger störst effekt är den nya parkeringsanläggningen med in- och utfart 

på Ronnebygatan. Det maximala tillskottet av biltrafik på Ronnebygatan ges vid 

alternativet med enkelriktade gata i områdets norra del, och innebär jämfört med 

dagsläget ca 500 fordon per dygn. 

Med antagande att 70 procent av de 500 alstrade fordonen under morgonens 

maxtimme ska in till området, och att maxtimmen antas hantera ca 20 procent av 

dygnstrafiken, innebär detta att korsningen Erik Dahlbergatan/Ronnebygatan kommer 

att hantera ytterligare 70 bilar som under maxtimmen ska köra in på Ronnebygatan, 

och 30 bilar som ska ut på Erik Dahlbergsgatan. Motsvarande för eftermiddagens 

maxtimme med samma andel trafik under maxtimmen men med omvänd 

riktningsfördelning ger att 30 bilar ska in till området och 70 bilar ska köra ut på Erik 

Dahlbergsgatan.  
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Om gatan i området istället är dubbelriktad minskas belastningen i korsningen Erik 

Dahlbergsgatan/Ronnebygatan med ca 50 fordon per dygn. 

4.2 Påverkan på trafiknätet 

Korsningen Erik Dahlbergsgatan/Ronnebygatan beskrivs som att i dagsläget vara hårt 

belastad, främst under morgonens maxtimme då trafiken till och från skolan är särskilt 

intensiv. Situationen under morgontrafiken kommer att förvärras och i de tillfarter i 

korsningen där köbildning idag uppstår kommer köerna att öka i längd. Ökade 

trafikmängder i korsningen innebär också ökade risker för gående och cyklister som 

passerar genom korsningen. För att mer exakt ringa in problematiken krävs 

trafikräkning med svängandelar i hela korsningen för samtliga trafikanter.  

För att koppla området till Bodetorpsskolan strax söder om området föreslås två 

övergångsställen enligt Figur 12.  

 

Figur 12 Korsningspunkterna vid områdets södra del längs Ronnebygatan 

I norra delen av exploateringsområdet, vid korsningen Surbrunnsvägen/Erik 

Dahlbergsvägen ligger den inhängande lekplatsen Surbrunnsparken. I dagsläget 

upphör gång- och cykelvägen genom västra delen av Lasarettet 8 strax söder om 

korsningen med Surbrunnsvägen, se Figur 13 nedan. På Surbrunnsvägen finns det 

trottoar på vägens norra del.  

 

Figur 13 Surbrunnsvägens nuvarande utformning (Google maps) 
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I utformningsförslaget för området föreslås gångvägen förlängas fram till 

Surbrunnsvägen, och ett övergångsställe anläggas för att koppla samman 

gångvägarna, se Figur 14. Övergångsstället bör hastighetssäkras.  

 

 

Figur 14 Utformningsförslag vid områdets norra del vid Surbrunnsvägen 

 


