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1. INLEDNING 

Hammar tätort, drygt 2 km öster om Kristianstad centrum, byggdes huvudsakligen ut med villor 

på 60-talet vilka kompletterades med nya bostäder i slutet på 90-talet. År 2017 påbörjades en 

större utbyggnad med nya bostäder, ett handelsområde och delvis förändrad trafikstruktur i 

Hammar. Som en följd av förändringarna ökade biltrafiken på vissa gator samtidigt som den sjönk 

på andra. Vissa boende i området har uttryckt ett missnöje av de effekteter som ändringarna har 

inneburit, framför allt i de nordvästra delarna av Hammar. Kommunen har planer på ytterligare 

utbyggnad och förtätning i Hammar vilket väcker nya frågor om konsekvenser på 

infrastruktursystemet.  

 

    

Figur 1. Hammar 2008 (t.v.) respektive 2020 (t.h.). Källa: Kristianstadskartan, Kristianstad kommun. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att analysera dels den befintliga trafiksituationen i Hammar, dels 

konsekvenserna av den föreslagna utbyggnaden av Hammar. Vidare syftar utredningen till att 

förslå åtgärder för ett mer attraktivt Hammar med förbättrade möjligheter för hållbart resande. 

Utredningsområdet avgränsas enligt figur 2.  

 

 

Figur 2. Utredningsområdet 
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1.2  Bakgrund 

I samband med att City gross och C4 shopping etablerades i Hammar, så stängdes 

Blekingevägen, i oktober 2017 av för all genomfartstrafik utom bussar i linjetrafik. Detta är 

förutom genom en lokal trafikföreskrift även reglerat i gällande detaljplan för berörd del av 

Blekingevägen. En ny väg, Fundationsvägen, byggdes mellan E22 och C4 shopping och blev den 

nya kopplingen mellan väg 118 och de östra delarna av Kristianstad med bland annat sjukhuset 

och Björkhemsområdet. Detta har lätt till en kraftig trafikreducering på Blekingevägen vilket fått 

en positiv påverkan för boende längs med vägen avseende bland annat buller samt för 

kollektivtrafikens framkomlighet. Kollektivtrafik trafikerar idag Blekingevägen med hög turtäthet. 

 
Snart efter ombyggnaden kom det dock in klagomål till kommunen om att Tulpanvägen fått ökad 

trafik i samband med att Blekingevägens ändrade funktion. Kommunen har mätt trafiken på 

Tulpanvägen, och satt ut fysiska hinder för att göra vägen oattraktiv för genomfartstrafik, vilket 

har gett viss effekt avseende hastighetsefterlevnad och trafikminskning. 

 
Kommunen planerar för flera nya bostadsområden i Hammar. Boende i nordvästra Hammar har i 

samband med dessa utbyggnadsplaner uttryckt en oro för att detta ska genera ytterligare ökning 

av trafik på Tulpanvägen. Kommunen vill därför ta ett helhetsgrepp kring trafiknätet i Hammar för 

att analysera såväl dagens situation som konsekvenser av föreslagen bebyggelse.   

1.3 Metod 

För att uppfylla utredningens syfte genomfördes utredningsarbetet i fyra steg:  

1. Nulägesanalys 

I nulägesanalysen analyserades dagens situation. Detta genomfördes genom en analys av 

bland annat nätets uppbyggnad, förutsättningar för olika trafikantslag och dagens 

trafikmängder. Den relativa attraktiviteten mellan hållbart resande och biltrafik 

studerades också som en del av nulägesbeskrivningen. 

2. Platsbesök 

För att fördjupa förståelsen för platsen genomfördes ett platsbesök. Kommunen och 

representanter från villaföreningen beskrev vilka problem som upplevs i området idag och 

vilka förändringar som skett historiskt. Vid platsbesöket inventerade även Ramboll en 

större del av området än vad som täcktes in vid mötet med kommunen och 

villaföreningar. Ramboll besökte utvalda områden till fots respektive med bil för att 

fördjupa förståelsen för infrastrukturens uppbyggnad. Efter genomfört platsbesök 

kompletterades nulägesanalysen. 

3. Konsekvenser 

Utifrån uppgifter om planerad exploatering gjorde Ramboll en trafikalstringsberäkning och 

en bedömning av biltrafikens fördelning på vägnätet. Utifrån trafikprognosen gjordes 

sedan en bedömning av hur prognosticerades flöden påverkar förutsättningar för gång-, 

cykel och kollektivtrafikresor. Utifrån bedömda trafikflöden identifierades även 

framkomlighets och kapacitetsbrister för biltrafiken. Trafikprognosen användes även för 

att ta fram en bullerberäkning för att redovisa bullernivåer år 2040 med bedömd 

trafikökning.  

4. Åtgärdsförslag 

Med utgångspunkt från uppdragets syfte formulerades mål för området tillsammans med 

kommunen. Utifrån de brister som konstaterats i nuläget samt konsekvenser till följd av 

planerad exploatering föreslås åtgärder som avser uppfylla dessa mål. 
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1.4 Planerad exploatering 

I Hammar planeras för ett tillskott av cirka 600-650 bostäder samt en ny förskola. Enligt uppgift 

från kommunen planeras denna utbyggnad ske i markerade områden i figur 3. Områdena befinner 

sig i olika skeden av planprocessen. 

 

 

Figur 3. Utbyggnadsområden i Hammar. 

 

Hammar 138:24 ligger centralt i de västra delarna av Hammar. För området finns en antagen 

men överklagad (BN 2020-08-25) detaljplan som vid tidpunkten för denna utredning ej vunnit 

laga kraft. Enligt planbeskrivningen möjliggörs en förskola för 6 avdelningar om 18 barn i varje 

avdelning. Detaljplanen möjliggör även för bostäder, handel, kontor och centrum. Om enbart 

bostäder byggs på tomten uppskattar kommunen detta till 50-60 bostäder. 

 

I de norra delarna av västra Hammar ligger Hammar 8:17 där kommunen har för avsikt att under 

2021 påbörja arbetet med en ny detaljplan. Kommunen beräknar att området skulle kunna ge ett 

tillskott på cirka 250-300 bostäder.  

 

I de östra delarna av Hammar ligger Hammar 8:12, där kommunen i ny detaljplan prövar 

bebyggelse som omfattar cirka 180-200 bostäder. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för 

området pågår. Mellan samråd och granskning togs en trafikutredning fram av Ramboll 2020-07-

04. Utredningen analyserade tillkommande trafik till området- denna utredning ligger till grund för 

detta arbete. Norr om detta område ligger Hammar 8:192 där kommunen har för avsikt att pröva 

bostadsbebyggelse om cirka 60 parhus/radhus. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

Hammar ligger enbart cirka 3 kilometer öster om Lilla torg i Kristianstad centrum. I Hammar finns 

ett heltäckande utbud av vardagsservice. Här finns grundskola, vårdcentral, förskola och ett stort 

utbud av dagligvaruhandel. Såväl vårdcentral som dagligvaruhandel återfinns tillsammans med 

ett brett utbud av handel på C4 Shopping i ortens södra delar. Arbetstillfällen finns på orten och i 

dess närområde, både inom handel, skola, och industri men också inom vård och omsorg på 

bland annat centralsjukhuset 500 meter väster om orten. Närheten till vardagens målpunkter är 

en grundläggande förutsättning för möjligheterna att använda hållbara färdsätt som buss, tåg, 

cykel eller gång. Andra aspekter som påverkar färdmedelsval är hur den fysiska miljön är 

uppbyggd.  

 

I detta kapitel analyseras hur boende i Hammar gör sina resor idag, hur trafiknätet är uppbyggt, 

vilka brister som finns och hur dagens trafikflöden ser ut för att i senare steg kunna föreslå 

åtgärder. 

2.1 Resvanor och målpunkter 

Hur personer väljer att göra sina resor påverkas av som nämnt ovan av många faktorer bland 

annat närhet till kollektivtrafik, infrastrukturens uppbyggnad och resans längd. Därutöver finns 

också faktorer som påverkar färdmedelsval men som är svårt att påverka med fysisk planering, 

till exempel hushållens inkomst och tillgång till bil. Den faktiska närheten såväl som den relativa 

närheten mellan olika färdmedelsval beror utöver målpunkternas lokalisering också på trafiknätets 

uppbyggnad. Om det är långt mellan hem och hållplats eller om cykelvägarna leds på långa 

omvägar jämfört med ett genare vägnät för bil är risken stor att fler väljer bilen som färdmedel.  

2.1.1 Färdmedelsfördelning 

Figur 4 nedan visar färdmedelsfördelningen för boende i kommunen respektive boende i Hammar 

2018. Resvaneundersökningen från 2018 går att dela upp för olika områden. Förutsättningarna 

för hållbara resor är större i tätorten än på landsbygden och de mindre tätorterna.  

 

 

Figur 4. Färdmedelsfördelning för resor som boende i kommunen samt resvanor för boende i Hammar tätort. 

 

Underlaget för resor för boende i Hammar grundar sig på 398 resor och 141 unika svar. Andelen 

hållbara resor är något högre än för kommunen i stort. Andelen cykelresor är högre på bekostnad 

av resor till fots och med bil. Cykeln kan därför betraktas som ett relativt viktigt transportmedel 
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för boende i Hammar. Undersökningen inleddes i oktober 2018 vilket var strax efter att 

C4 Shopping hade öppnat. Ett ökat utbud på C4 Shopping och etablering av nya områden och 

bostäder i flerbostadshus kan efter undersökningen ha en påverkan på färdmedelsfördelningen 

med en ännu lite högre andel hållbara resor. 

2.1.2 Målpunktsanalys 

Resvaneundersökningen 2018 kan även användas för att analysera reserelationer. Av de resor 

som börjar i Hammar har strax över 40 % målpunkt i Kristianstad tätort. Därefter utgör resor 

inom Hammar den vanligaste reserelationen, cirka en tredjedel av resorna som börjar i Hammar. 

Som tredje vanligaste målpunkten kommer Åhus med omkring 5 procent av resorna. I övrigt 

sprider sig resorna i huvudsak till såväl större som mindre tätorter i Skåne.  

2.1.3 Arbetspendling 

Kristianstad har både en stor utpendling och inpendling. Det starkaste utpendlingstråket från 

Kristianstad vänder sig mot Hässleholm, se figur 5. Även om det finns arbetstillfällen i närheten 

av Hammar är sannolikheten hög att en viss andel jobbar utanför orten och kommunen. Svaren i 

resvaneundersökningen tyder på att majoriteten av arbetsresorna går till Kristianstad tätort.  

 

 

Figur 5. Mellankommunal och länsgränsöverskridande arbetspendling 2015. Kartan illustrerar både in och 

utependlingsströmmar från samtliga kommuner i Skåne. Källa: Region Skåne.  

2.2 Förutsättningar för hållbart resande 

Ett sätt att analysera förutsättningarna för hållbart resande är att studera tidsskillnader mellan 

resor med bil och hållbara färdsätt genom att dividera restiderna med varandra, en så kallad 
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restidskvotsanalys. Genom att studera restider till viktiga målpunkter har den relativa 

attraktiviteten mot bil studerats för kollektivtrafik, cykel och gång1.  

 

För analysen har två startpunkter för resor valts ut, en i västra Hammar och en i östra Hammar, 

figur 6. Restiderna utgår från resor i högtrafik. I restiden för kollektivtrafikresor har även antal 

byten, turtäthet och bytestid viktats i analysen. Ett påslag på 10 minuter har gjorts för varje 

bilresa, för att addera tid att påbörja och avsluta en resa inklusive att hitta parkering och gång till 

slutgiltig målpunkt.  

 

 

Figur 6. Startpunkter för restidskvotsnalys. 

De målpunkter som studerats har valts ut då de bedöms representera viktiga lokala och regionala 

målpunkter. Målpunkterna som studerats i analysen är C4 Shopping, Kristianstad C, Lilla torg, 

Härlövs handelsområde och Hässleholm.  

Tabell 1. Restidskvotsanalys för kollektivtrafikresor, cykelresor samt resor till fots i relation till resor med bil. En 

kvot på 2,0 redovisar att resan tar dubbelt så lång tid med det hållbara färdslaget jämfört med en resa med bil. 

En restidskvot som är mindre än 1 innebär att det är lättare att resa hållbart än med bil. 

   

 

En restidskvot på 1,5 eller lägre bedöms innebära goda förutsättningar för valet av ett hållbart 

färdsätt framför bilen. Förutsättningarna skiljer sig mellan Västra och Östra Hammar, vilket dels 

förklaras av att Östra Hammar ligger längre från de flesta av målpunkterna, dels att 

kollektivtrafikutbudet är sämre både med hänsyn till utbud av linjer samt turtäthet. 

Förutsättningarna för hållbart resande för resor inom Hammar samt mot Kristianstads centrala 

 

1 Restidskvotsanalysen är en övergripande bedömning av transportsättens relativa attraktivitet. Det finns fler parametrar som 

spelar in på färdmedelsvalet som inte beaktas i restidskvotsanalysen, tillexempel kostnader för parkering eller 

kollektivtrafikbiljetter och väder. 

 

Färd-

medel Startpunkt/målpunkt C4 shopping

Kristianstad 

central

Kristianstad 

Lilla torg Härlöv Hässleholm

Västra hammar 0,7 0,8 0,9 3,9 1,8

Östra hammar 2,3 2,0 2,2 6,1 2,4

Västra hammar 0,1 0,6 0,6 0,9 0-1,5

Östra hammar 0,3 0,8 0,7 1,2 1,6- 1,9

Västra hammar 0,6 2,2 1,9 3,5 2,0 eller mer

Östra hammar 0,7 2,6 2,5 4,7 ej relevant
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delar är i västra Hammar goda, både avseende cykelresor och kollektivtrafikresor. I många fall är 

kollektivtrafikresor eller cykelresor faktiskt mer attraktiva än bilresan sett till restiden. I östra 

Hammar är förutsättningarna för cykel relativt goda för resor inom Hammar eller mot 

Kristianstads centrum. Dock är förutsättningarna för resor med kollektivtrafik jämfört med bilresor 

inte lika goda. För resor mot Härlöv och Hässleholm är bilresor mer attraktiva än resor med 

kollektivtrafiken sett till restid.  

2.3 Resor till fots 

Vad gäller resor till fots har utbyggd infrastruktur för gång och passagemöjligheterna i över gator 

och vägar med höga trafikflöden stor på verkan på hur gen, trygg och därmed attraktiv en resa 

till fots blir.  

 

Nosabyvägen (väg 118) delar Hammar i två delar, öster och väster, se figur 7. Vägen utgör en 

tydlig barriär mellan de två delarna av orten. Möjligheterna att passera Nosabyvägen är få och det 

finns endast två ordnade passager över vägen. Den planskilda passagen under Nosabyvägen, se 

figur 8 kopplar samman skolan i östra Hammar med parkstråket i västra Hammar. Vidare finns 

även en signalreglerad passage precis norr om Blekingevägen.  

 

 

Figur 7. Passagemöjligheter.  
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Figur 8. Tunnel under Nosabyvägen. 

Norr om Blekingevägen saknas belysning längs med gång- och cykelvägen längs Nosabyvägen, då 

gatubelysningen ligger på körbanans västra sida vilket får ses som en brist vad gäller trygghet 

längs stråket. Särskilt påtaglig blir denna brist på sträckan mellan Blekingevägen och Gamla 

Fjälkingevägen där gång- och cykelvägen ligger cirka 5 meter från körbanan, se figur 9. Avsaknad 

av angränsande bebyggelse, belysning längs stråket, relativt höga trafikflöden samt få 

passagemöjligheter över Nosabyvägen bidrar till en stark barriärverkan mellan östra och västra 

delarna av Hammar. 

 

 

Figur 9. Nosabyvägen (väg 118) blickandes åt söder. 
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På Blekingevägen finns längs den äldre bebyggelsen, väster om Åängavägen, gångbana på både 

den södra och den norra sidan av vägen samt täta möjligheter att passera vägen på 

övergångställen med 100-120 meters avstånd, se figur 10. Den norra trottoaren delas mellan 

gående och cyklister och den södra är reglerad som gångbana. Öster om Åängavägen saknas 

dock gångbana på den södra sidan om Blekingevägen och möjlighet att passera vägen finns 

endast väster och öster om hållplatsläget samt vid korsningen med Nosabyvägen i öster, se figur 

11. Delar av den nya bebyggelsen söder om Blekingevägen har byggts med parkeringsplatser 

samt miljöhus nära körbanan, se figur 12, och utrymme för gångbana på södra sidan av gatan 

saknas. 

 

Blekingevägen har efter att gatan 2017 begränsades till lokaltrafik samt busstrafik fått ett kraftigt 

minskat fordonsflöde. Detta gör att barriärverkan av gatan kan upplevas mindre påtaglig. Dock 

har inga ombyggnader eller omgestaltning av gatan gjorts för att underlätta möjligheterna att 

passera gatan, detta är särskilt påtagligt väster om Åängavägen norr om den nya bebyggelsen.  

 

 

Figur 10. Blekingevägen, väster om Åängavägen, blickandes västerut. 

  

Figur 11. Blekingevägen öster om Åängavägen, blickandes åt öster. 

Figur 12. Blekingevägen i anslutning till ny bebyggelse strax väster om Nosabyvägen. 
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2.4 Cykelnät 

Som konstaterats i restidskvotsanalysen och resvaneundersökningen är cykeln ett viktigt 

transportsätt för boende i Hammar. Det befintliga cykelnätet består idag av fyra olika typer av 

cykelinfrastruktur:  

• cykelfält, se figur 14, där delar av körbanan reserverats för cykeltrafik genom 

vägmarkering  

• friliggande cykelvägar som är fria från motorfordonstrafik, bortsett från där den korsar 

gator för motorfordonstrafik, se figur 14 

• separerade cykelbanor längs med delar av vägnätet, figur 15 

• gator med låga biltrafikflöden där cyklisterna delar gaturummet med fordonstrafiktrafik, 

figur 15 

 

I figur 13 redovisas det nät där cyklisterna är separerade, det framgår tydligt av bilden att 

cyklisterna är beroende av att cykla på bilgatorna för att ta sig till och från det separerade nätet. 

Parkstråken som står för större delen av cykelnätet i Hammar kan upplevas otrygga kvällstid och 

bör därför inte betraktas som det primär gång- och cykelnätet. Således behöver cykling i 

blandtrafik vara tryggt för att cyklisterna ska kunna ta de genaste och tryggaste vägarna alla 

dygnets timmar.  

 

 

Figur 13. Cykelvägnät.  

 

  

Figur 14. Cykelfält längs Åängavägen (t.v.) och gång- och cykelväg i parkstråk (t.h.).      



 

 

  

 

13/46 

 

  

Figur 15. Gång- och cykelbana längs Blekingevägen (t.v.) och Vintergäcksgatan där cyklister hänvisas till 

blandtrafik.              

 

Cykelfält finns idag enbart på Åängavägen. I vägbanans ytterkant har en smalare yta reserverats 

för cykeltrafik. Åtgärden förstås som ett försök att förbättra trafiksäkerheten för cyklister men 

bedöms inte ge önskad effekt. Cykelfälten är smala och tvingar cyklisterna ut i gaturummets 

ytterkant och i öster in mot staket, häckar och buskage som kantar de angränsande 

trädgårdarna. Vidare har de farthinder som placerats på Åängavägen inte begränsats till 

körbanans bredd utan täcker även cykelfälten med resultatet att cykeltrafikens framkomlighet 

påverkas negativt.  

 

Där gång- och cykelbanorna ansluter till lokalgatorna sitter ofta bommar, vilket är ett sätt att 

hindra smittrafik från att köra på gång- och cykelbanorna. Förutom att hindra biltrafiken hindrar 

dock bommarna också framkomligheten för cyklister vilket de stigar som återfinns vid sidan av 

bommarna vittnar om, se figur 17. 

 

  

Figur 16. Bom på gång- och cykelbanan på den upphöjda trottoaren vid Blekingevägen intill busslussen. 
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Figur 17. Gång och cykelväg i parkstråkets förlängning väster om Åängavägen 

2.5 Kollektivtrafik 

Blekingevägen i västra Hammar trafikeras av närmare 400 bussar per vardagsdygn. Gatan 

trafikeras av tre regionala busslinjer och en stadsbusslinje som stannar vid två hållplatslägen på 

sträckan. Östra Hammar trafikeras enbart av en regional linje, här finns två hållplatslägen längs 

Gamla Fjälkingevägen. Där utöver går stadsbusslinje 3 sydväst om Hammar som stannar vid 

Smiths väg i närheten av de västra delarna av C4 shopping.  

 

Samtliga linjer kör via Kristianstad C där bytesmöjligheter finns för resor med tåg mot Hässleholm 

och vidare. 

 

God tillgänghet till busshållplatser är generellt upp till 400 meter fågelavstånd från hållplats, vilket 

motsvarar ungefär 5 minuters gångväg. Stora delar av Hammar täcks in inom detta avstånd, se 

figur 18. I de norra delarna av västra Hammar är det dock lite längre, upp mot 10 minuters 

gångavstånd. Som framkom av restidskvotsanalysen är dock inte enbart närhet av relevans när 

det gäller tillgänglighet till kollektivtrafiken, utan även turutbudet. Längs Blekingevägen går 

trafiken under högtrafik med 2-5 minuters turtäthet in mot Kristianstad tätort medan bussarna på 

Gamla Fjälkingevägen enbart går i timmestrafik i högtrafik. 
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Figur 18. Busslinjer i Hammar samt hållplatser med deras upptagningsområde.  

Blekingevägens nuvarande funktion innebär att bussen prioriteras, då den inte behöver interagera 

med lika mycket trafik som före förändringarna i vägnätet. Detta har betydelse för bussens 

framkomlighet särskilt vid hållplatslägen där bussen stannar mitt i gatan, likt de längs 

Blekingevägen. På gator med mer trafik är hållplatslägen där bussen stannar i gatan inte en lika 

lämplig lösning och kan ofta leda till irritation och olämpliga omkörningar. Mittremsan bidrar dock 

till viss del att minska detta problem.  

2.6 Biltrafik 

Nosabyvägen, Gamla Fjälkingevägen och Fundationsvägen kan idag betraktats som huvudgator 

för biltrafik i Hammar. Till dessa vägar kopplas i huvudsak uppsamlingsgatorna som i sin tur 

kopplas till lokalgator som angör bostäderna i respektive området. Vissa av bostäderna ligger 

även med anslutning direkt mot uppsamlingsgatorna. Skillnaden mellan lokalgatorna och 

uppsamlingsgatorna är att det på de förstnämnda enbart förekommer trafik från det direkta 

närområdet. Åängavägen-Tulpanvägen-Häggvägen bildar tillsammans ett system av 

uppsamlingsgator som ska koppla relativt många bostäder i nordvästra Hammar till 

huvudgatunätet. Herr Peders väg i östra Hammar och Holjersvägen i sydvästra Hammar fungerar 

också som uppsamlingsgator men angör inte lika många bostäder och trafiken blir således mindre 

påtaglig i dessa gator.  

 

Innan Blekingevägen byggdes om fungerade också den som en av huvudvägarna i området, som 

även ledde genomfartstrafik genom området. Idag har dock Blekingsvägen funktionen som en 

uppsamlingsgata för biltrafiken.  
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Figur 19. Biltrafiknät i Hammar  

 

Väster om Nosabyvägen, där Blekingevägen övergår i bussgata, har vägen säkrats med så kallade 

busslussar för att hindra biltrafik, se figur 16. Bommar och betonghinder har även placerats ut i 

anslutning avstängningen vilket tyder på att det finns en bristande respekt mot regleringen där 

biltrafik försöker gena och köra på trottoarer och refuger. En förklaring till den bristande 

hänsynen kan dock finnas i problem med vägvisning i området. I samband med utredningsarbetet 

för denna rapport under hösten 2020 hänvisade flera vägvisningstjänster fortfarande biltrafik till 

Blekingevägen. Ramboll kunde konstatera att gatan inte var avstängd för biltrafik enligt den 

nationella vägdatabasen (NVDB), vilket kan ha varit en anledning till att förvirrade bilister 

försöker hitta en väg fram. Även de problem som rapporterats om att det finns mycket vändtrafik 

på Tidlösavägen vittnar om att ett problem finns avseende orienteringen i området. Kommunen 

har uppdaterat NVDB och nu läser vägvisningstjänsterna av gatan som bussgata och hänvisar 

biltrafik till rätt gator.   

2.6.1 Trafikflöden 

I figur 20 nedan visas uppmätta biltrafikflöden i Hammar. Trafikflödena bör till viss del speglas av 

gatornas funktioner. På lokalgatorna bör fordonstrafiken vara mycket begränsad och på 

uppsamlingsgatorna något mer omfattande beroende av hur många lokalgator som ansluts till 

uppsamlingsgatan. I huvudgatunätet samlas trafiken från uppsamlingsgatorna och utöver trafiken 

till och från området även genomfartstrafik.  
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Figur 20. Urval av de senaste trafikmätningar inom utredningsområdet. Återgivet som ÅDT, andel tung trafik och 

året som mätningen utfördes.  

 

2.6.2 Genomfartstrafik på Tulpanvägen 

När Blekingevägens funktion ändrades 2017 rapporterades det in klagomål om en betydande 

ökning av trafiken på Tulpanvägen. Problemet antogs bero på genomfartstrafik som tidigare 

färdades längs Blekingevägen, mellan till exempel Fjälkinge och Kristianstad. Kommunen införde 

därför i januari 2018 förbud mot genomfartstrafik på Häggvägen-Tulpanvägen-Åängavägen. Både 

Tulpanvägen och Åängavägen har också kompletterats med farthinder av såväl permanent som 

tillfällig karaktär för att försöka åtgärda problemet med förmodad genomfartstrafik till och från 

Blekingevägen samt bristande hastighetefterlevnad, se figur 21 och figur 22.  

 

Höga hastigheter på Tulpanvägen samt Åängavägen var ett problem som upplevdes tidigt efter 

att Blekingevägen hade stängts av för genomfartstrafik. Gatorna är reglerade till 30 km/h. Enligt 

uppgifter från villaföreningen upplevs hastighetsöverträdelser inte längre vara ett problem i 

området. Farthindren upplevs ha dämpat hastighetsöverträdelserna. Det finns dock ingen mätning 

efter 2019 som kan bekräfta detta. Tulpanvägen hade dock vissa problem med 

hastighetsöverträdelser redan våren 2017. Medelhastigheten låg då på 27 km/h men 85-

percentilen låg på 32 km/h. Detta var alltså före många av farthindren etablerades under 

sommaren 2019. Avseende Åängavägen fanns viss hastighetsöverträdelse mitt på sträckan under 

våren 2019 (punkt 300 i figur 24), medelhastigheten var då strax över 30 km/h.  

 

Efter att hindren på Tulpanvägen anlades 2019 vittnar villaföreningen om att fler använder 

Hyacintvägen som en smitväg för att slippa hindren i de västra delarna av Tulpanvägen. 
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Figur 21. Farthinder på Tulpanvägen som tvingar biltrafiken till sidledsförflyttning, uppförda juni 2019 (t.v.) 

respektive före 2010 (t.h.).  

 

  

Figur 22. Spikade farthinder och betonghinder på Tulpanvägen (t.v.) och fasta farthinder på Åängavägen (t.h.). 

 

Den tidigaste mätningen för trafik på Tulpanvägen som finns tillgänglig är från våren 2017, se 

figur 23. Detta är strax före Blekingevägen stängs för biltrafik väster om Nosabyvägen. Mätningar 

på Tulpanvägen har efter att funktionen ändrades för Blekingevägen genomförts på flera ställen. 

Det högst uppmätta flödet är från våren 2018. Mätningen är dock lite längre österut än 

mätpunkten våren 2017, vilket innebär att trafikmängderna bör vara något högre här, då mindre 

trafik har hunnits avvecklas till bostäderna.  
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Figur 23. Tidslinje för åtgärder i relation till trafikmätningar i området 

 

Skillnaderna mellan mätningarna våren 2017 och våren 2018 uppgår till cirka 500 fordon per 

dygn. Således kan det konstateras att när Blekingevägens funktion ändrades innebar det 

förändrade trafikflöden i västra Hammar. Skillnaden kan inte enkom kan förklaras av 

mätpunkternas lokalisering. En förklaring till den ökade trafiken kan vara genomfartstrafik, det vill 

säga trafik som inte har målpunkt och tidigare trafikerade Blekingevägen nu kör genom Västra 

Hammar via Häggvägen, Tulpanvägen och Åängavägen. En annan förklaring kan vara att trafik till 

och från bostadsområdena i anslutning till Åängavägen har ändrat färdväg och nu angör via 

Tulpanvägen istället för via Blekingevägen.  

 

I figur 24 markeras de områden som antas göra nya vägval efter sommaren 2017, vilket ger en 

högre belastning på Tulpanvägen. Gråmarkerade områden vid Gladiolvägen och Amaryllisvägen 

bedöms tidigare ha angjort via Blekingevägen men kan efter omregleringen av Blekingevägen 

istället i högre grad antas angöra via Nosabyvägen-Häggvägen-Tulpanvägen-Åängavägen. 

Trafikmängderna söder om Gladiolvägen (punkt 227) är lägre efter att Blekingevägens funktion 

förändrats samtidigt som flödet på Åängavägen norr om Gladiolvägen (punkt 300) ökade, se figur 

23 och figur 24. Detta tyder på att bostäderna vid Gladiolvägen nu i högre grad angör norrifrån. 

Utifrån trafikalstringsberäkningar för de befintliga bostäderna runt Gladiolvägen och Åängavägen 

tillsammans med målpunktsanalysen kan vi konstatera att det förändrade trafikflödet på 

Tulpanvägen i stort sett helt går att härleda till att trafik till och från bostadsområdena. Den rena 

genomfartstrafiken bedöms därmed utifrån trafikmätningarna vara försumbar.  
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Figur 24. Förändring av trafiken före och efter september 2017 i ett urval mätpunkter i området. Kartan visar 

även områdena kring Gladiolvägen samt Amaryllisvägen som genererar den trafik som kan antas bidra till det 

ökade flödet på Tulpanvägen. 

 

Trafikmätningar på Tulpanvägen gjordes även i början på februari 2020 och dessa visar på en 

kraftig minskning av trafiken på Tulpanvägen. Mätningen gjordes strax före riktlinjerna till följd av 

pandemin infördes. Således bör minskningen vara ett utfall av de åtgärder som genomfördes 

under 2019, inte av restriktioner till följd av pandemin. Mätningarna tyder alltså på att fler boende 

i området angör via Fundationsvägen-Blekingevägen-Åängavägen än tidigare, alternativt att 

genomfartstrafiken minskat. Det finns dock inga mätningar på Fundationsvägen, Blekingevägen 

eller Åängavägen som kan bekräfta att mängderna har ökat på dessa gator. 

 

Då det enbart finns en mätning på Hyacintvägen kan inte förändringen av trafikflödet på denna 

gata studeras i relation till Blekingevägens förändrade funktion eller etablerade hinder på 

Tulpanvägen. Mätningen tyder dock på att det redan 2019 finns mer trafik än enbart den från de 

som bor längs med gatan, då 162 fordonsrörelser per dygn skulle motsvara cirka 9-10 

fordonsrörelser per dygn per bostad för de 17 fastigheter som har anslutning mot Hyacintvägen-

Krokusvägen. Normalt alstras cirka 4-5 fordonsrörelser per bostad i denna typ av område.  

 

För att kontrollera Tulpanvägens attraktivitet i förhållande till Fundationsvägen genomförde 

Ramboll ett test där restiden i båda riktningar för de olika rutterna studerades. Restiden via 

Tulpanvägen var längst i båda riktningarna. Resor via Fundationsvägen tog cirka 4 minuter mot 

resor via Tulpanvägen som tog cirka 6 minuter. För öst-västliga resor var tidsskillnaden cirka 1 

minut och 10 sekunder. För väst-östliga resor var skillnaden cirka 2 minuter. Således bedöms 

inga tidsvinster finnas för genomfartstrafiken att välja Tulpanvägen framför Fundationsvägen.  
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Figur 25. Restid för olika vägval för resor mellan östra Hammar och Kristianstads centrum.  

 

Trafikökningen på Tulpanvägen efter sommaren 2017 bedöms med hänvisning till restid samt 

förändringarna på Åängavägen högst sannolikt bero på nya vägval till och från området. Det vill 

säga att det även utifrån detta resonemang bedöms sannolikt att ökningen beror på omfördelning 

av den interna trafiken och inte genomfartstrafik utifrån. Åängavägen, Tulpanvägen och 

Häggvägen har funktion av uppsamlingsgator för ett relativt stort bostadsområde och sett till den 

funktionen är de uppmätta flödena även efter att Blekingevägen stängdes rimliga. Gatorna är 

dock inte utformade för denna funktion och dessa trafikflöden sett till separering mellan biltrafik 

och gångtrafik.   
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3. KONSEKVENSER 

I detta kapitel studeras konsekvenserna av att de planerade utbyggnadsområden förverkligas. 

Konsekvensbeskrivningen kan förstås som en beskrivning av nuläget plus utbyggnadsområdena, 

där enbart uppenbart nödvändiga åtgärder genomförs, såsom till exempel väganslutningar till det 

övergripande nätet. På detta sätts lyfts behoven av åtgärder som föranleds, eller förstärks, till 

följd av ökad trafik till föreslagna utbyggnadsområden men som ligger utanför respektive område. 

3.1 Trafikökning 

En konsekvens av de föreslagna utbyggnadsområden blir att det alstras mer trafik. Detta innebär 

att antalet resenärer i kollektivtrafiken samt antalet fotgängare, cyklister och bilister i gatunätet 

ökar. Hur denna ökning sker beror på vilka färdmedelsval inflyttande kommer att göra. Vilket i sin 

tur bland annat beror på var nya utbyggnadsområden föreslås, hur de ansluter till befintligt 

gatunät, närhet till kollektivtrafik, kollektivtrafikutbud och kvaliteten i gång och cykelnätet. 

Förändrade biltrafikflöden kan påverka såväl kapaciteten i nätet, behov av trafiksäkerhetsåtgärder 

för oskyddade trafikanter, buller och inte minst vistelsemiljön. Fortsatt när begreppet 

trafikalstring och trafikmängder benämns i detta kapitel gäller det motorfordonstrafik. 

3.1.1 Utgångsläge 2020 

Kristianstads kommun har tillhandahållit trafikmätningar för det kommunala vägnätet. För de 

statliga vägarna har trafikmängder hämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. För vissa 

mätpunkter är de senaste mätpunkterna från 2017 och andra våren 2018. Det vill säga att 

trafiken senast är uppmätt innan C4 Shopping etablerades, vilket på vissa vägar haft en stor 

påverkan. 

 

För att bedöma trafiken för utgångsåret 2020 har uppräkning enligt Trafikverkets uppräkningstal 

för Skåne 2014-2040 gjorts för trafikmängderna på väg 118 samt väg E22. Övriga vägar har inte 

samma regionala funktion och bedöms därför inte öka med mer trafik än den som alstras av de 

föreslagna utbyggnadsområdena. För mätningar utförda innan 2018, då C4 shopping öppnande 

har även ett tillägg för trafiken till köpcentret lagts på, vilket baseras på GPS-mätningar enligt 

samma princip som redovisats i Trafik- och bullerutredning Östra Hammar 2020-07-022.  

 

I figur 26 redovisas bedömda trafikmängder i vägnätet för år 2020. I bedömningen har inte 

hänsyn tagits till eventuellt tillkommande trafik på Blekingevägen efter våren 2019. Söder om 

Blekingevägen ligger ett nyligen färdigställt område. Beroende på när boende flyttar eller har 

flyttat in kan det ha tillkommit trafik efter mätningen för våren 2019. I gällande detaljplan anges 

ett trafikflöde om 5 000 fordon/dygn för prognos år 2030 på Blekingevägens östra delar, vilket 

kan jämföras med ett flöde på 2 870 fordon/dygn i kommunens senaste mätningar från våren 

2019. På Fundationsvägen saknas vidare trafikmätningar, flödet om 24 000 fordon/dygn är 

hämtat från gällande detaljplan och bedöms som en överskattning av nuvarande trafikflöde. 

 

 

 
2 Trafikmängderna för 2020 skiljer sig något mot Trafikutredning 2020-07-02 då en ny bedömning avseende den generella trafikökningen gjorts. 

Enbart väg 118 samt väg E22 bedöms ha den regionala funktion som kan generera en generell trafikökning. I viss mån kan även 

Fundationsvägen belastas av allmän trafikökning. Då mätning saknas har dock bedömning av trafikflöden för år 2030 enligt utredning för 

detaljplan istället använts som underlag.  



 

 

  

 

23/46 

 
Figur 26. Bedömda trafikflöden, ÅDT, år 2020 med andel tung trafik inom parentes.  

3.1.2 Trafikalstring från utbyggnadsområdena 

För att bedöma trafiken som alstras av de nya bostadsområdena har Trafikverkets 

alstringsverktyg använts. Alstringsverktyget räknar med en färdmedelsfördelning för bil som 

ungefär motsvarar 65 %-78 % för föreslagna utbyggnadsområdena beroende av bland annat 

vilken bebyggelsetyp som föreslås inom de fyra utbyggnadsområdena. Utöver trafiken som alstras 

från bostäderna har ett påslag om 5 % nyttotrafik gjorts för respektive område. Alstring för 

respektive område redovisas nedan. 

 

Hammar 138:24 

Bostäder (50 lägenheter): 120 fordon/dygn (ÅDT) 

Förskola: 400 fordon/dygn (ÅDT) 

Totalt: 520 fordon/dygn (ÅDT) 

 

Hammar 8:192 

Bostäder (60 radhus/parhus): 270 fordon/dygn (ÅDT) 

 

Hammar 8:17 

Bostäder (350 bostäder): 630-1 360 fordon/dygn (ÅDT) beroende på typ av bostäder och storlek 

 

Hammar 8:12 

770 fordon/dygn (ÅDT) enligt trafikalstring i Trafik och bullerutredning Östra Hammar.  
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Figur 27. Föreslagna utbyggnadsområden. 

3.1.3 Fördelning av trafik från utbyggnadsområdena 

För att fördela ut den alstrade trafiken från planområdena på väg- och gatunätet har en 

bedömning gjorts av hur trafiken fördelar sig med hjälp av resvaneundersökningen 2018. Genom 

att studera enbart bilresor med start i Hammar och som görs av boende i Hammar kan utgående 

flödesströmmar för de boende i orten tas fram. Enligt resvaneundersökningen har cirka 40 % av 

biltrafiken med startpunkt i Hammar även mål i Hammar. Trafiken som rör sig inom orten bedöms 

i först hand var inköpsresor till C4 Shopping eller resor till förskola och skola. Av de 60 % som rör 

sig mot målpunkter utanför orten ska de flesta till Kristianstad centrum med omnejd, cirka 35%. 

För resor till Kristianstad centrum bedöms i trafiken i huvudsak stanna i lokalgatunätet, det vill 

säga att de inte kör ut via E22 utan använder Fundationsvägen.  
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Figur 28. Trafikfördelning 

3.1.4 Trafikprognos 2040 

Utifrån en generell trafikökning utifrån Trafikverkets uppräkningstal på det statliga vägnätet, 

alstring från planområdena samt fördelning av tillkommande trafik har framtida trafikflöden 

beräknats och sammanställts i figur 29.  

 

Det finns dock viss osäkerhet avseende trafikmängderna på Blekingevägen samt Fundationsvägen 

vilket presenterades i avsnitt 3.1.1 Utgångsläge 2020. På Fundationsvägen har de trafikmängder 

som prognostiserades för 2030 i samband med detaljplan för Hammar 9:151 använts med tillägg 

för trafik från planerade områden enligt alstring och fördelning i föregående avsnitt. För 

Blekingevägen har trafikmängderna i detta scenario baserats på att området söder om 

Blekingevägen, norr om C4 Shopping, byggs ut till 400 bostäder i enlighet med maxscenariot i 

gällande detaljplan för Hammar 9:151 m.fl. Således har trafikmängderna justerats upp för 

Blekingevägen för att inkludera ett fullt utbyggt område söder om Blekingevägen. Det vill säga att 

trafikökningen, tillkommande trafik till 2040 jämfört med uppmätta trafikflöden 2018, på 

Blekingevägen i huvudsak beror på en förväntad ökning av trafiken från bostadsområdet söder 

om Blekingevägen och inte från den planerade exploatering som redovisats i figur 27. 

 

Trafikmängderna ökar som mest på Nosabyvägen, särskilt på de södra delarna då stor andel av 

trafiken koncentreras hit. All tillkommande trafik från planerade områden som har målpunkter 

utanför Hammar samt den trafik som vänder sig mot C4 Shopping samlas på Fundationsvägens 

södra delar, bortsett från trafik från de västra delarna av Hammar som ska till Kristianstad 

centrum eller C4 Shopping.  
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Figur 29. Bedömda trafikflöden, ÅDT, år 2040 inklusive utbyggnaden: Trafikförändring 2020-2040 redovisas 

inom parentes.  

 

3.2 Konsekvenser för hållbart resande 

Den tillkommande biltrafiken kommer att innebära konsekvenser för förutsättningarna för hållbart 

resande i form av ökade barriärer och ökat behov av separering mellan de olika trafikslagen. 

3.2.1 Barriärer 

Redan idag utgör Nosabyvägen och Blekingevägen barriärer som klyver västra och östra Hammar 

respektive de norra och södra delarna av Västra Hammar. Ökade trafikmängder enligt prognos, se 

figur 29, kommer stärka barriäreffekten mellan Hammars olika delar. Utan åtgärder som 

underlättar för gående och cyklister att röra sig inom, till och från Hammar, riskerar flera att välja 

bilen som färdmedel för resor till förskolan, skolan och för inköp. Risken är också att fler väljer att 

ta bilen än bussen för resor utanför orten. Särskilt i de östra delarna, som delvis bedöms behöva 

ta sig till västra Hammar för ett bra kollektivtrafikutbud, riskerar boende att i högre grad välja 

bilen om det är svårt eller otryggt att korsa Nosabyvägen för att ta sig till kollektivtrafikhållplats. 

Det stärka barriärerna riskerar således utan åtgärder öka andelen som väljer bilen som 

färdmedel, vilket i sin tur kan öka biltrafikflöden mer än den prognos som redovisats ovan.  

3.2.2 Behov av separation mellan trafikslag 

Redan utifrån dagens trafikflöden finns det behov av högre grad av separering mellan trafikslagen 

på gator i västra Hammar, framförallt på Tulpanvägen och Häggvägen som saknar separerade 

gångbanor i nuläget.  

 

Enligt Trafikverkets råd i VGU3 bör gångbana finnas på minst en sida vägen på gator som är 

hastighetsbegränsande till 30 km/tim med ett flöde på mer än 500 fordon per dygn. Vid 40 

 
3 VGU RÅD, publikation 2021:003 
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km/tim bör gångbana finnas på båda sidor oavsett flöde. Är hastigheten 30 km/tim kan det räcka 

med gångpassager medan en högre hastighet föranleder behov av övergångsställen och 

eventuella cykelöverfarter. Vid högre flöden än 2 000 fordon per dygn och en hastighet på 40 

km/tim av behöver cykeltrafiken separeras från fordonstrafiken. Särskilda avvägningar kan dock 

behöva göras med hänsyn till barns rörelsefrihet samt för att eftersträva ett sammanhängande 

gång- och cykelnät. I tabell 2 redovisas vilka befintliga gator som faller inom vilken kategori år 

2040 utifrån prognostiserad trafik samt dagens hastighetsbegränsningar. 

 

Tabell 2. Råd för separering av gång, cykel och moped enligt VGU. Källa VGU RÅD, 2021. 

Hastighet och 

trafikflöde 

Långsgående 

gång- och 

cykelvägar 

Korsande gång- och 

cykelvägar 
Kategoritillhörighet 2040 

Gångfartsområde    

30 km/h, < 500 f/d 
Gångbanor på 

minst en sida 

Gångpassager där så behövs, 

exempelvis vid anslutande 

gator 

 

30 km/h, > 500 f/d 
Gångbanor på 

båda sidor 

Gångpassager där så behövs, 

exempelvis vid anslutande 

gator 

Häggvägen, Tulpanvägen, 

Åängavägen 

40 km/h, < 2000 f/d 
Gångbanor på 

båda sidor 

Gångpassager, 

övergångställen 

Blekingevägen, Gamla 

Fjälkingevägen Ö 

40 km/h, > 2000 f/d 

Gångbanor på 

båda sidor. 

Separerad 

cykeltrafik. 

Gångpassager, 

övergångställen, 

cykelpassager/cykelöverfarter 

Nosabyvägen, Gamla 

Fjälkingevägen V, 

Åängavägens södra del 

 

För att skapa god tillgänglighet för fotgängare bör det utifrån Trafikverkets råd finnas gångbanor 

på båda sidor om Blekingevägen längs med hela sträckan redan vid dagens fordonsflöden. 

Således bör sträckan kompletteras med gångbana på den södra sidan mellan Nosabyvägen och 

Åängavägen. I byggherredialogen som kommunen haft med byggherrar i området redovisades en 

tänkt sektion för Blekingevägen att förhålla sig till, se figur 30. Sektionen innebar att gatan skulle 

kompletteras med gångbana eller dike samt gräs eller planering på en total bredd om 2,17 cm 

söder om körbanan. En gångbana bör vara 2 meter bred för att den ska betraktas som tillgänglig 

enligt Boverkets föreskrifter. I nuläget finns dock inte någon gångbana utan enbart dike och gräs 

har anlagts. Parkering har placerats ut till fastighetsgräns på angränsande fastigheter i de östra 

delarna, enligt angiven sektion. Körbanan är dock väl tilltagen och det bör göras en översyn av 

fördelning av trafikytor för att möjliggöra gångbana på den södra sidan av Blekingevägen. På den 

norra sidan skulle också en uppdelning av ytan mellan gående och cyklister behövas för att öka 

cyklisternas framkomlighet samt trafiksäkerhet och trygghet för såväl gående som cyklister. Med 

utbyggnaden av Hammar kan antalet fotgängare och cyklister längs Blekingevägen förväntas öka 

och därmed ökar behovet av gång- och cykelinfrastruktur av god kvalitet.  
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Figur 30. Tänkt sektion för Blekingevägen i anslutning till det nya bostadsområdet.  

 

Även om Nosabyvägen enligt rekommendationerna i VGU bör ha gångbanor på båda sidor vägen 

bedöms behovet inte finnas längs med aktuell sträcka då gatan är en huvudgata som i huvudsak 

fungerar som ett transportrum, särskilt i de södra delarna där bebyggelsen saknar kontakt med 

vägen. Såldes bedöms det med hänsyn till relationer mellan målpunkter och rörelsetråk inte vara 

nödvändigt att anlägga gång- och cykelvägar på hela sträckan. Dock innebär den planerade 

exploateringen ett ökat korsningsbehov för fotgängare och cyklister i synnerhet i norr där en 

trafiksäker passagemöjlighet i plan över Nosabyvägen vid korsningen Häggvägen/Gamla 

Fjälkingevägen/Nosabyvägen kan öka tillgängligheten mellan östra och västra Hammar.  

 

3.3 Konsekvenser för motortrafikens framkomlighet 

Framkomlighet i korsningspunkter kan beskrivas med beräknad belastningsgrad i korsningens 

tillfarter, det vill säga trafikflödet i förhållande till kapaciteten. Kapaciteten beräknas utifrån 

korsningens geometri och reglering. Belastningsgraderna brukar bedömas för maxtimmen, det vill 

den timme då det förekommer som mest trafik i korsningen. För tre- och fyrvägskorsningar är 

kraven i VGU vid nybyggnad av korsning att högsta belastningsgraden i korsningens tillfarter ska 

vara 0,6 eller lägre. För cirkulationsplatser och trafiksignalreglerade korsningar är motsvande 

värde 0,8. En belastningsgrad under dessa riktlinjer innebär att trafiken flyter på bra genom 

korsningen och inga längre fördröjningar förekommer. 

 

För bedömning av kapacitet och belastningsgrad för utvalda korsningar har Capcal använts. 

Trafikmängderna som använts utgår från trafikprognosen, se figur 29. Beräkningar av trafik under 

maxtimmen utgår från Trafikverkets mätningar på väg 118 samt kommunens mätningar på 

Blekingevägen.  Enligt mätningarna koncentreras 11 % av dygnsflödet på väg 118 till maxtimmen 

som infaller 16.00-17.00 på vardagseftermiddagar. Trafikströmmarna fördelar sig på cirka 60 % 

södergående och 40 % norrgående. Maxtimmen på Blekingevägen infaller också 16.00-17.00 men 

är något högre, cirka 12 % av dygnsflödet, och fördelar sig cirka 50 % i respektive riktning.  
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3.3.1 Fyrvägskorsningen Nosabyvägen – Gamla Fjälkingevägen 

I Fyrvägkorsningen Nosabyvägen-Gamla Fjälkingevägen finns inga indikationer på kapacitetsbrist 

med en ökning enligt prognosen för 2040 vid eftermiddagens maxtimme. Först vid en ytterligare 

ökning av samtliga trafikflöden med 15 % nås den övre gränsen för god framkomlighet i tillfarten 

från Gamla Fjälkingevägen. 

 

Tillfart Belastningsgrad 3 God kapacitet 3 Annalkande kapacitetsbrist 3 Överbelastning 
Häggvägen 0,14 

  

Nosabyvägen från 
norr 

0,29 

Gamla Fjälkingevägen 0,43 

Nosabyvägen från 
söder 

0,28 

 

 Figur 31. Nosabyvägen - Gamla Fjälkingevägen, 2020.  

Källa: Kristianstadskartan, Kristianstads kommun 

 

3.3.2 Signalkorsningen Nosabyvägen – Blekingevägen 

Även signalkorsningen klarar en trafikökning enligt prognos 2040. Det ben i korsningen som ligger 

närmast rekommenderad belastningsgrad är den inkommande trafiken från Nosabyvägen 

norrifrån. Det innebär att det under maxtimmen kan bli köer på i medeltal 8 fordon på 

Nosabyvägen för inkommande trafik. Korsningen klarar dock en trafikökning med ytterligare 20% 

innan den övre gränsen för god framkomlighet nås.  

  

Tillfart Körfält Belastningsgrad 3God kapacitet 3Annalkande kapacitetsbrist   3Kapacitetsbrist 

Blekingevägen 
från väster 

H 0,47 

 

RV 0,19 

Nosabyvägen HRV 0,71 

Blekingevägen 

från öster 

HRV 0,57 

Åhusvägen H Fri högersväng 

R 0,34 

V 0,34 

 
Figur 32. Signalkorsningen, 2020. Källa: 

Kristianstadskartan, Kristianstads kommun 
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3.3.3 Cirkulationen vid Nosabyvägen – Fundationsvägen 

Kapacitetsberäkningen för cirkulationsplatsen vid trafikplats Hammar visar att kapaciteten i 

tillfarten från E22 överskrids men att övriga ben klarar rekommenderad belastningsgrad. Denna 

tillfart är till skillnad från övriga tillfarter ej uppdelad i flera körfält inför korsningen. Flödet på 

Fundationsvägen är dock som konstaterats tidigare osäkert då det baseras på en prognos för 

2030 med påslag från tillkommande trafik från studerade områden i denna rapport. Inga 

trafikmätningar har gjort på Fundationsvägen. Även flödena på avfarten från E22 grundas på 

bedömningar enligt Trafikverkets trafikflödeskartor. Innan behov av åtgärder studeras vidare bör 

således trafikmätningar för att inte riskera att korsningen överdimensioneras utifrån högt räknade 

prognoser för trafiken på Fundationsvägen.  

 

Tillfart Körfält Belastningsgrad 3God kapacitet 3 Annalkande kapacitetsbrist 3Kapacitetsbrist 
Fundationsvägen HR 0,65 

 

 RV 0,65 

Åhusvägen från 

norr 

HR 0,45 

 RV 0,45 

Avfart E22 HRV Överbelastad 

Åhusvägen från 
söder 

H Fri högersväng 

 R 0,46 

 VR 0,67 

   
Figur 33. Cirkulationsplatsen Fundationsvägen-v.118, 2020. 

Källa: Kristianstadskartan, Kristianstads kommun. 

3.3.4 Trevägskorsningen Fundationsvägen - Blekingevägen 

I trevägskorsningen Blekingevägen - Fundationsvägen visar kapacitetsberäkningarna att det finns 

en kapacitetsbrist för vänstersvängande från Blekingevägen. Vänstersvängande har svårt att 

komma ut på Fundationsvägen då de ska korsa trafik i norrgående riktning på Fundationvägen 

och parera det med luckor i Fundationsvägen i södergående körfält. Precis som i 

cirkulationsplatsen är dock trafikflödena i Fundationsvägen osäkra. Om flödena inte är lika höga 

som beräknat saknas kapacitetsproblem och därmed åtgärdsbehov i korsningen. Om trafikflödena 

på Fundationsvägen är 20-30 % mindre än beräknat saknas åtgärdsbehov i korsningen. Boende i 

Hammar har genom villaföreningen dock framfört att de upplever att det kan vara svårt att 

komma ut på Fundationsvägen från Blekingevägen.  
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Tillfart Körfält Belastningsgrad 3God kapacitet 3 Annalkande kapacitetsbrist 3 Kapacitetsbrist 
Fundationsvägen 
från norr 

R 0,56 

 

V 0,33 

Blekingevägen H 0,26 

 V Överbelastad 

Fundationsvägen 
från söder 

RV 0,45 

   
Figur 34. Trevägskorsningen Blekingevägen - Fundationsvägen, 

2020. Källa: Kristianstadskartan, Kristianstads kommun. 

 

3.4 Buller 

En övergripande analys av vilka konsekvenser trafikprognosen enligt avsnitt 3.1.4 medför har 

genomförts för att ge en bild av hur befintliga bostäder och verksamheter påverkas av trafikbuller 

till följd av den planerade exploateringen i Hammar. Bullerutredningen omfattar bullerberäkningar 

från vägtrafik inom utbredningsområdet. 

 

Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 

i programmet SoundPLAN version 8.0. I beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp 

som bland annat inkluderar markytor, byggnader och vägar. Den maximala ljudnivån avser 

beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste fordonspassagen. Om antalet fordonspassager är 

mindre än 10 motsvarar ljudnivån det artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets 

handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler). 

 

3.4.1 Allmänt om buller 

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. Buller påverkar 

hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället. 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, problem att 

kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  

 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i decibel med 

beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som 

motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med 

och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för 

trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av 

medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. 
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Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en 

fordonspassage. 

 

 

Figur 35. Exempel på ljudtrycksnivåer  

 

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens öra. När vi i 

vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. Enheten för luftljud är i dagligt 

tal decibel [dB(A)]. För exempel på ljudtrycksnivåer, se figur 35 ovan. 

 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland annat att vid 

addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt ger 

en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  

 

3.4.2 Påverkan på befintlig bebyggelse 

Bebyggelsen i utredningsområdet utgörs i huvudsak av befintlig villa- och radhusbebyggelse i 1-2 

plan. På Nosabyvägens västra sida går en bullervall från korsningen vid Blekingevägen till 

korsningen vid Häggvägen och i vissa korta partier en bullerskärm. I beräkningarna har vallen 

uppskattats vara 2.5 meter hög. 

 

För bedömning av trafikbuller till befintliga bostäder har Naturvårdsverket tagit fram en 

vägledning ”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”.  

 

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i 

normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden). Se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 

Bostads fasad   

(Leq24h) 

Bostads uteplats 

(Leq24h) 

Bostads uteplats 

(Lmax) 

Vid väg 55 dBA ~55 dBAII 70 dBAI 

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)  
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats. 

 

Enligt praxis har det i äldre befintlig miljö inte bedömts att åtgärder rutinmässigt ska övervägas 

även om nivåerna för god miljö inte klaras. Istället har de så kallade ”åtgärdsnivåerna” använts 

för att avgöra om åtgärder i normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig miljö.  
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Med äldre befintlig miljö avses bostäder byggda före våren år 1997 samt att den störande vägen 

eller spåret inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnda tidpunkt. 

 

Vid bullerstörning i ”nyare befintlig miljö”, d.v.s. om bostäderna eller infrastrukturen byggts eller 

om infrastrukturen väsentligt byggts om efter våren 1997, finns enligt praxis inte samma 

”åtgärdsnivåer”. Bullerskyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska enligt miljöbalken för 

dessa fall övervägas om olägenhet för människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte nås. 

Underlag vid avvägningen om åtgärder bör vidtas kan t.ex. utgöras av framtagna åtgärdsprogram 

enligt 5 kapitlet i miljöbalken och/eller avvägningar som gjorts enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) eller enligt väglagen (1971:948) respektive lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

samt tillhörande förordningar. Observera att särskilda regler som begränsar tillsynen gäller för 

”nya bostadsbyggnader”. 

 

I tabell 4 visas riktvärden utomhus för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått 

behöver övervägas. 

 

Tabell 4. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas 

(frifältsvärden). 

  ~2015 och framöver 

”nya bostads-

byggnader”IV 

1997 - ~ 2015 

”nyare befintlig 

miljö” 

- 1997 

”äldre befintlig 

miljö” 

Vägbuller vid fasad Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h 

  

Väg och spår uteplats Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h
II 

70 dBA LmaxIII 

  

I Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06 
II Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår. 
III Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22. 
IV Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya 

bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 

2015. 

 

Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1–2 och i text nedan. I bilagorna redovisas frifältsvärden 

vid fasad på respektive våningsplan och ljudutbredning för dygnsekvivalent respektive maximal 

ljudnivå på 2 meters höjd ovan mark.  

 

Förändring av bullernivåer i området Hammar beror indirekt på förändringar och exploateringar i 

närområdet. Eftersom det är ljudnivåerna för befintlig bebyggelse som påverkas och ingen 

väsentlig ombyggnad av störande vägsnitt har gjorts används riktvärden för befintlig bebyggelse 

från Naturvårdsverket. Dessa riktvärden anger att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå bör 

understiga 55 dBA vid uteplats och fasad samt att maximal ljudnivå vid bostadens uteplats bör 

understiga 70 dBA. För att överväga om åtgärd behövs används åtgärdsnivåer redovisade i tabell 

4 ovan. Åtgärdsnivån är beroende på när bostaden är byggd, ”äldre befintlig miljö” avser bostäder 

byggda innan 1997 och ”nyare befintlig miljö” avser hus byggda mellan 1997-2015. För kategorin 

”äldre befintlig miljö” bör åtgärder övervägas om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 

65 dBA, för ”nyare befintlig” miljö är motsvarande nivå 55 dBA. För uteplats bör åtgärder 

övervägas för ”nyare befintlig miljö” om den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA eller om 

den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA. Ljudnivåer vid uteplats utvärderas ej för ”äldre 

befintlig miljö”. 
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De flesta husen i Hammar är byggda innan 1997 och kan därmed räknas som ”äldre befintlig 

miljö”. 

 

De högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad uppgår till 55–62 dBA för hus med fasad 

mot västra delen av Blekingevägen, se figur 36. För ett av husen på västra delen av 

Blekingevägen som ligger mycket nära vägen uppgår den beräknade ekvivalenta ljudnivån till 61 

dBA. För ett hus På Nosabyvägen uppgår de beräknade ekvivalenta ljudnivån till 62 dBA på husets 

kortsida mot Nosabyvägen. Ljudnivåerna är något lägre vid områdets mindre vägar på grund 

mindre trafikmängder, andel tung trafik och hastigheter. Vid Åängavägen är de beräknade 

ekvivalenta ljudnivåerna mellan 53-57 dBA och vid Tulpanvägen 48-54 dBA. Ett hus på 

Nosabyvägen som inte skyddas av bullervallen, belägen vid korsningen mot Häggvägen, har en 

beräknad ekvivalent ljudnivå på 59-60 dBA.  

 

 

Figur 36. Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punkberäkning vid fasad – ekvivalent Ljudnivå 

 

Riktvärdet 55 dBA vid fasad och uteplats vid befintlig bebyggelse överskrids för flera av 

bostadshusen utmed Blekingevägen och Nosabyvägen. För dessa hus bör åtgärder övervägas om 

de är byggda mellan 1997-2015. Om de är byggda innan 1997 gäller istället riktvärdet 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad (inga åtgärdsnivåer för uteplats) och åtgärder behöver endast 

övervägas om den ljudnivån överskrids.  

Maximal ljudnivå 

De högsta beräknade maximala ljudnivåerna vid fasad uppgår till 74-82 dBA för hus med fasad 

mot västra delen av Blekingevägen. För ett av husen på västra delen av Blekingevägen som ligger 

mycket nära vägen uppgår den beräknade maximala ljudnivån till 82 dBA. De maximala 

ljudnivåerna är något lägre vid områdets mindre vägar på grund av mindre trafikmängder, andel 

tung trafik och hastigheter.  
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Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats på befintlig bebyggelse överskrids för flera av 

bostadshusen utmed Blekingevägen, Nosabyvägen och Tulpanvägen. För dessa hus bör åtgärder 

övervägas om de är byggda mellan 1997-2015. För hus byggda innan 1997 gäller endast 

åtgärdsnivån 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
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4. MÖJLIGA ÅTGÄRDER  

I detta kapitel redovisas möjliga åtgärder inom området. Åtgärderna och dess effekter beskrivs 

övergripande och för de flesta av dem krävs vidare utredningsarbete. Rambolls förslag på 

åtgärder att arbeta vidare med redovisas i kapitel 5.  

4.1 Mål för åtgärder 

För att angripa den problematik som finns i nuläget och de konsekvenser som följer av föreslagen 

utbyggnad har Ramboll och representanter från kommunen tillsammans formulerat övergripande 

mål för trafikutvecklingen i Hammar. Målen grundar sig på en vision om att skapa förutsättningar 

för såväl hållbart resande som en attraktiv boendemiljö för både befintliga och nya invånare i 

Hammar.  

 

❖ Ökad attraktivitet för hållbara resor: Prioritera och dimensionerna för ökat antal 

gång-, cykel- samt kollektivtrafikresor.  

❖ Minskad biltrafik på bostadsgatorna: Biltrafiken ska omfördelas från bostadsgator till 

huvudvägnätet, så tidigt som möjligt. 

 

De båda målen hänger ihop så till vida att ökad attraktivitet för hållbara resor har potential att 

minska biltrafiken. För att inte minska tillgängligheten till Hammar och till bostadsområdena bör 

åtgärder som ökar attraktiviteten för hållbara färdsätt och som leder till en överflyttning från bil 

prioriteras framför åtgärder som enbart innebär begränsningar för biltrafiken.   

 

4.2 Åtgärdsbehov i anslutning till ny bebyggelse 

Planområdet i Norra Hammar bör få en ny anslutning för biltrafik ut mot Nosabyvägen. 

Området kommer vidare behöva gång- och cykelkopplingar såväl söderut till Berberisvägen och 

parkstråket som över Nosabyvägen för att ansluta till befintlig bebyggelse i Västra Hammar. 

Kopplingarna åt söder bör dock begränsas till gång- och cykeltrafik för att leda biltrafik ut mot 

huvudvägnätet och inte belasta bostadsgator med ny trafik, då det påverkar gående och 

cyklisters möjligheter att röra sig i blandtrafik och bedöms förvärra den problematik som upplevs 

på Åängavägen och Tulpanvägen idag.  

 

För att möjliggöra att boende i området ska kunna ta sig till målpunkter såsom skolan i östra 

Hammar finns behov att ansluta till den gång och cykelbana som finns på den östra sidan av 

Nosabyvägen. Passagen görs lämpligtvis i anslutning till planområdets anslutning mot 

Nosabyvägen. Ny bebyggelse på Hammar 8:17 föranleder således minst en passage över 

Nosabyvägen samt eventuell gång- och cykelbana på delar av vägens västra sida. Hänsyn vid 

utformningen av stråken ska också tas till barns skolvägar, då barn kommer behöva korsa 

Nosabyvägen på vägen till skolan. 

 

Nosabyvägen som barriär påverkar även områdena Hammar 8:12 och Hammar 8:192. Förslag 

finns på att en gång- och cykelkoppling mellan planområdet och cykelvägen utmed Åhusvägen 

iordningställs på kommunal mark. Att säkerställa den kopplingen, som ligger utanför 

planområdet, är av stor vikt för att tillgängliggöra det högre kollektivtrafikutbudet i västra 

Hammar, samt gena färdvägar för gående och cyklister till viktiga målpunkter som till exempel 

C4 shopping. Kopplingen bedöms ha stor påverkan på färdmedelsval för de som kommer flytta in 

i området samtidigt som det skapar fler gena vägval för befintliga bostäder söder Gamla 

Fjälkingevägen. Med hänsyn till kopplingens placering intill skolfastigheten är det viktigt att 

säkerställa god belysning för att skapa god trygghet i detta stråk. 
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Figur 37. Hållplatslägen i anslutning till planområdet på Gamla Fjälkingevägen i norr och Blekingevägen i sydväst 

visas med stjärnor. Kartbilden illustrerar även tänkt gc-väg mellan planområdet och befintlig gc-väg utmed 

Åhusvägen. Källa: Samrådshandling, Detaljplan för Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, Kristianstad 

kommun 2020-02-13.  

 

I planbeskrivningen för samrådshandling för Hammar 8:12 föreslås tillfart till området ske i två 

anslutningspunkter från Gamla Fjälkingevägen. Det östra läget för anslutningen föreslås ske via 

befintlig grusväg som uppgraderas till en matargata med separerad gång-och cykeltrafik enligt 

sektionen som illustreras i planbeskrivningen. Den andra tillfarten föreslås lokaliseras inom 

fastigheten Hammar 8:68 östra del. Även trafiken som ska angöra till Hammar 8:192 bör anslutas 

till den nya gatan på Hammar 8:68. 

 

Hammar 138:24 kan komma att bebyggas med förskola och/eller bostäder. Lokaliseringen utgör 

ett attraktivt läge för såväl förskola som bostäder och mycket goda förutsättningar för hållbart 

resande. Som förskola intill ett starkt kollektivtrafikstråk samt cykelkoppling mot Kristianstad 

finns stor potential för föräldrar att gå eller cykla till förskolan på morgonen och därifrån fortsätta 

vidare med kollektivtrafik eller på cykel. Förskolan skulle således kunna bli en viktig pusselbit som 

möjliggör hållbart resande för barnfamiljer. Om man går vidare med etablering av bostäder bör 

undersökas om läget kan frångå kommunens norm avseende antal parkeringsplatser för att 

istället jobba med andra mobiltetsåtgärder med hänsyn till närhet till stark kollektivtrafik.  

Anslutning för biltrafiken till Hammar 138:24 bör i första hand ske enligt dagens struktur via 

Åängavägen. Gång- och cykelkoppling bör göras från området och ansluta till gång- och 

cykelvägen längs Blekingevägen. Passagen över Åängavägen bör dock smalnas av och 

trafiksäkras för att tydligt prioritera gående och cyklister.  

4.3 Uppgradera gång- och cykelinfrastrukturen 

Som framgick av nulägesanalysen är cykling i blandtrafik ett viktigt sätt att förflytta sig inom 

Hammar. Många av lokalgatorna i området relativt breda och raka vilket kan bidra till högre 

hastigheter och såldes otrygghet vid cykling i blandtrafik. Många av lokalgatorna saknar vidare 

separerad gångbana, samtidigt som det är relativt höga trafikflöden. Det separerade nätet går till 

stor del i parkstråk som kan upplevas otrygga kvällstid varför cykling i blandtrafik är ett viktigt 

komplement, samtidigt som det möjliggör genare vägval än de omvägar som det separerade 

nätet ibland utgör. I figur 38 redovisas ett förslag till ett sammanhängande cykelnät bestående av 

såväl separerad cykelinfrastruktur som cykling i blandtrafik. Streckade linjer innebär ett behov av 

att säkerställa trafiksäkerhet och trygghet för cykling i blandtrafik (blå) samt behov av separering 

för gång- och cykelbana (turkos) respektive gångbana (rosa). Som syns på kartan är de 

identifierade behoven stora men detta bedöms som nödvändigt för att faktiskt skapa ett 

trafiksystem som är attraktivt för gång- och cykelresor. Behoven speglar också den brist på 
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hänsyn till goda förutsättningar för resor till fots och med cykel i tidigare planering. Fortsatt följer 

ett par specifika förslag på hur gång- och cykelnätet kan uppgraderas. 

 

 

Figur 38. Förslag till cykelnätet i Hammar.  

 

Förutom att de föreslagna åtgärderna förbättrar tryggheten och trafiksäkerheten för de som redan 

rör sig till fots eller med cykel är de också delvis en förutsättning för att fler ska välja att gå och 

cykla inom Hammar istället för att ta bilen och därmed minska biltrafiken på bostadsgatorna. 

Resvaneundersökningen, se avsnitt 2.1, visar att en stor del av bilresorna som startar i Hammar 

sker inom orten och dessa bör till stor del kunna ske till fots eller med cykel.  

4.3.1 Utformning Blekingevägen 

Ytorna på Blekingevägen bör omfördelas för att minska gatans barriäreffekt samt öka 

framkomligheten för cyklister och tillgängligheten för gående. Detta gäller framförallt sträckan 

mellan Åängavägen och Nosabyvägen, men det kan även finnas behov av tillräckliga ytor och 

separering mellan gående och cyklister på gång- och cykelbanan på Blekingevägen vidare väster 

ut. Då flödet av gående och cyklister kommer öka i området bör den norra trottoaren breddas för 

att möjliggöra en uppdelning med tillräckliga dimensioner utifrån oskyddade trafikanters behov. I 

figur 39 nedan visas ett förslag på typsektion för Blekingevägen som utgår från mått och 

rekommendationer i VGU.  
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Figur 39. Förslag till ny sektion med omfördelning av ytor på Blekingevägen. 

 

Även om körbanan blir något smalare uppfyller den råden i VGU för gator med mötande busstrafik 

i 40 km/h. En breddning av gång- och cykelbanorna längs gatan kommer att förbättra 

tillgängligheten till busshållplatserna kommer därmed att ur ett hela-resan-perspektiv förbättra 

förutsättningarna för kollektivtrafik även om framkomligheten för bussarna på Blekingevägen 

skulle sänkas marginellt.   

4.3.2 Säker gång och cykling på Åängavägen och Tulpanvägen 

Med utgångspunkt i Åängavägens trafikflöde och roll i gatunätet borde utgångspunkten vara att 

skapa en trafikmiljö som är trygg och säker för cykling i blandtrafik genom mer 

hastighetsdämpande åtgärder och genom att cyklister tillåts ta plats i gatan istället för att 

hänvisas till ytterkanterna. Det bedöms dock som kontroversiellt att ta bort de befintliga 

cykelfälten så för att förbättra situationen för cyklister föreslås istället att fälten breddas och att 

de hinder som idag finns i fälten i anslutning till farthindren tas bort. Befintliga farthinder bör 

byggas om så att de inte går ut över cykelfälten.  

 

På Tulpanvägen har de temporära åtgärderna i form av sidoförskjutningar och farthinder haft 

avsedd effekt vad gäller hastigheterna på gatan och bör därför ersättas av permanenta åtgärder. 

För att vertikala farthinder (gupp) inte ska utgöra trafiksäkerhetsrisker för cyklister bör det finnas 

gott om plats på sidorna för att cyklister ska kunna passera. Utifrån nuvarande och beräknat 

biltrafikflöde på Tulpanvägen finns det visserligen behov av separerade gångbanor för att skapa 

en trygg miljö för fotgängare. Anläggning av gångbanor längs gatan är dock en omfattande 

åtgärd som kommer att innebära behov av åtgärder vad gäller avvattning och höjdsättning av 

gatan. Därför föreslås inriktningen i första hand vara att säkra låga hastigheter och minska 

biltrafiken. Som konstaterats tidigare, se avsnitt 2.6.2, tycks de åtgärder som genomförts på 

Tulpanvägen ha bidragit till en minskad biltrafik och en permanentning av åtgärderna bedöms 

kunna bidra till att bibehålla dessa lägre nivåer.  

4.3.3 Omfördelning av ytorna på Gamla Fjälkingevägen 

Körbanan på Gamla Fjälkingevägen är idag cirka 7 meter bred, vilket förfaller brett i förhållande 

till den trafik som finns på gatan idag. Eftersom både gång- och cykelbanan på södra sidan och 

gångbanan på norra sidan är mycket smala bör möjligheterna att i samråd med Trafikverket som 

väghållare omfördela ytorna till förmån för gång och cykel undersökas.  
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4.3.4 Se över och komplettera passagerna 

För att skapa genare vägar för gående och cyklister behöver befintliga passager kompletteras 

med fler passagemöjligheter. Därtill bör utformningen och regleringen av vissa befintliga passager 

ses över. I figur 40 nedan visas en sammanställning över vilka passager som bör ses över med 

hänsyn till ökad trafik samt förslag till nytt sammanstängande gång- och cykelvägnät. 

 

 

 

Figur 40. Förslag på nya gång- och cykelpassager och passager i behov av översyn. 

 

1. Korsningen Blekingevägen – Åängavägen. 

För att prioritera cyklister bör cykelpassagen över Åängavägen höjas upp och ges en utformning 

som inte innebär tvära svängar för cyklister. Även befintlig cykelpassage över Blekingevägen kan 

med fördel höjas upp och regleras om till cykelöverfart. Det bör vidare i samband med att 

gångbana byggs ut söder om Blekingevägen anläggas övergångställe öster om korsningen över 

Blekingevägen.  

2. Korsningen Nosabyvägen-Gamla Fjälkingevägen 

En passage över Nosabyvägen vid korsningen med Häggvägen kan skapa förutsättningar för en 

tryggare passage under dygnets mörka timmar genom en högre närvaro av fler trafikanter 

jämfört med vad den befintliga tunneln erbjuder. Detta förutsätter dock komplettering av 

gångbana eller gång- och cykelbana på Häggvägen och in i västra Hammar. Detta möjliggör 

vidare ett tryggare stråk från Östra Hammar mot kollektivtrafikhållplatser på Blekingevägen via 

Tidlösavägen. Att promenera i närvaro av bostäder där fler kan se dig upplevs i många fall 

tryggare än vistelse i avskild miljö i tunnel dit gående och cyklister är hänvisade idag. 

3. I anslutning till Hammar 8:17 

En trafiksäker passage för att koppla den planerade exploateringen på Hammar 8:17 till gång- 

och cykelvägen öster om Nosabyvägen behöver ordnas, se även avsnitt 4.2. 
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4. Vid Mariavägen 

För att binda samman de norra och södra delarna av östra Hammar bör en passage även ordnas i 

samband med Mariavägen och den nya anslutningen ner till Hammar 8:12.  

4.3.5 Vägled cyklisterna 

Många av de gator som används för cykling i blandtrafik är återvändsgränder för biltrafiken men 

ansluter i vändplatserna till friliggande gång- och cykelbanor. Redan idag finns vägmärket på 

vissa gator i Hammar samtidigt som det saknas på andra, till exempel på Hammarhusvägen och 

Amaryllisvägen i Västra Hammar. Märket bör sättas upp i samtliga av de återvändsgator som 

utgör del av huvudcykelnätet enligt figur 38.  

 

 

Figur 41. Vägmärke som anger att genomfart inte är möjlig för fordonstrafik bortsett från cykel.   

 

4.3.6 Belysta och trygga gång och cykelvägar 

Belysning behöver kompletteras på gång- och cykelvägen längs Nosabyvägen östra sida. Även 

tunneln under Nosabyvägen bör lysas upp och kan med fördel utsmyckas med målning i tunnel 

för att skapa ett mer attraktivt gaturum. Ett övergripande grepp bör också tas kring belysning av 

med passager för att säkerställa att bilister på ett tydligt sätt ser passerande.  

4.4 Underlätta för kollektivtrafikresande 

Nya invånare innebär nya resenärer som medför nya behov men också nya möjligheter för 

kollektivtrafiken. Då östra Hammar byggs ut ökar kundunderlaget till kollektivtrafiken och för att 

öka möjligheterna att resa kollektivt från dessa delar av Hammar bör det undersökas om någon 

av de kollektivtrafiklinjer som har ändhållplats i västra Hammar kan förlängas till Östra Hammar. 

 

I västra Hammar är kollektivtrafikutbudet mycket högt och därför finns det goda förutsättningar 

att öka kollektivtrafikresandet genom att skapa bättre förutsättningar för resenärer att ta sig till 

hållplatserna. De åtgärder för att uppgradera gång- och cykelinfrastrukturen som föreslås ovan 

kommer att bidra till detta.  

 

Hållplatserna längs Blekingevägen är viktiga bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik. Denna 

betydelse kommer att öka i samband med att Hammar 8:17 som ligger lite längre från befintliga 

hållplatser än dagens bebyggelse byggs ut. Genom att skapa väderskydd för cykelparkeringen 

kan det bli mer attraktivt att parkera cykeln vid hållplatsen för att sedan ta bussen vidare.  

 

Om en förskola etableras på Hammar 138:24 finns goda förutsättningar för föräldrar att cykla 

med barn till förskola och sedan fortsätta vidare med cykel. För att underlätta för detta behöver 

cykelparkering för såväl vanliga cyklar, som barncyklar och lådcyklar ordnas i anslutning till 

förskolan och hållplats. Det behöver finnas bra möjligheter att tryggt kunna förvara lådcyklar 

under dagen.  
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4.5 Trafikflöden på rätt plats i nätet 

Det finns fortsatt en bild av att trafikflödena i Tulpanvägen relativt höga. Delar av flödena bedöms 

ha flyttats till Åängavägen men detta har inte kunnat bekräftas. För att säkerställa att trafiken 

använder gatunätet som önskat finns insatser kvar att göra. En del av de åtgärder som föreslagits 

hittills, som omfördelning av ytor tydliggör gatornas funktion som bostadsgator och bör således 

leda ut biltrafiken till huvudnätet så tidigt som möjligt. Det kan dock finnas behov av fler 

åtgärder. Förslag för detta föreslås nedan och bör prövas i den ordning de föreslås. 

4.5.1 Rätt hänvisning via vägvisningstjänster 

De första åtgärderna för att styra trafikflödena till rätt gatunätet är redan genomförda. En viktig 

åtgärd upptäcktes i samband med detta utredningsarbete, då det konstaterades att 

vägvisningstjänster visade att det fortfarande gick att köra på Blekingevägen. Detta kan ha lett till 

en förvirring hos bilister som inte är välorienterade i området. Genom uppdatering av underlag till 

den nationella vägdatabasen är problemet nu åtgärdat och vägvisningstjänster tar idag hänsyn till 

de delar av Blekingevägen som är reglerade som bussgata.  

4.5.2 Förstå trafikflödena 

I nulägesbeskrivningen ges utifrån trafikmätningarna en bild av hur trafiken fördelar sig och vilka 

förändringar som skett de senaste fem åren. För att ge mer direkta förklaringar saknas dock vissa 

mätpunkter, bland annat på Fundationsvägen. Ett annat problem är också att mätpunkter inte 

genomförts på samma plats varje år samt att alla mätpunkter inte mäts under samma 

tidperioder. Inför kommande mätningar rekommenderas därför att viktiga mätpunkter identifieras 

och att kommande mätningar utförs vid samma punkter varje år. Mätpunkter bör lokaliseras i 

samband med vägval, det vill säga större korsningar för att kunna göra analyser för hur trafiken 

fördelar sig.  

4.5.3 Nya områden ansluts till huvudvägnätet.  

För att inte leda onödig trafik på befintliga bostadsgator ansluts nya områden till huvudvägnätet 

så tidigt som möjligt. Kopplingar till befintliga lokalgator bör undvikas.  

 

För Hammar 8:17 innebär detta att området ansluts till väg 118. Idag sänks hastigheten från 

70 km/h till 40 km/h utan någon särskild hastighetssäkring strax norr om Hammar. Anslutningen 

till det nya området bör ordnas på den sträcka som 40 km/h gäller på idag, alternativt att den 

sänkta hastigheten börjar gälla något längre norrut. För att tydligt markera den nya hastigheten 

samt att vägen nu rör sig i tärtortsmiljö föreslås även en så kallad tätortsport ordnas i samband 

med sänkningen, det vill säga norr om den nya anslutningen. I samband med korsningen bör 

även en passage från området över till gång och cykelbana på den östra sidan om Nosabyvägen 

ordnas här.  

4.5.4 Åtgärder i korsningar 

Konsekvensanalysen indikerade att det kan finnas behov av kapacitetshöjande åtgärder i 

korsningen Blekingevägen-Fundationsvägen samt cirkulationsplatsen Fundationsvägen-Åhusvägen 

till år 2040. För att studera åtgärdsbehovet vidare behövs dock trafikmätningar på 

Fundationvägen både i öster vid cirkulationsplatsen och i väster vid korsningen med 

Blekingevägen. Kapacitetshöjande åtgärder i biltrafiknätet bör genomföras med försiktighet 

eftersom ökad framkomlighet för biltrafik gör bilen mer attraktiv och då kan leda till ökad biltrafik. 

Långa köer på Blekingevägen mot Fundationsvägen riskerar dock att hindra busstrafikens 

framkomlighet på Blekingevägen och köer på avfarten från E22. Kan bli ett 

trafiksäkerhetsproblem om köerna når upp till motorvägen.  
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Skulle vidare utredning visa på ett behov av kapacitetshöjande åtgärder kan en ombyggnad till 

cirkulationsplats i korsningen Blekingevägen-Fundationsvägen och ett högersvängskörfält från 

avfarten från väg E22 mot Nosabyvägen vara möjliga åtgärder. 

4.5.5 Avstängning för genomfartstrafik 

Då trafiken på Tulpanvägen och Åängavägen bedöms alstras från boende i området är den mest 

effektiva åtgärden för att ytterligare minska trafiken på gatan att stänga kopplingen inom 

området och på så sätt dela upp flödena. Detta kommer att medföra omvägar för trafik till och 

från området och därmed ökat trafikarbete förutsatt att åtgärden inte ger en överflyttning från bil 

till andra färdsätt. Om Blekingevägen samtidigt öppnas för genomfartstrafik behöver åtgärden 

dock inte medföra ett ökat trafikarbete.  

 

En rimlig ansats vid en eventuell avstängning skulle kunna vara att dela upp området i två 

ungefär lika stora delar. Då skulle biltrafiken fördelas jämnt mellan Tulpanvägen och Åängavägen. 

I figur 42 nedan visas en möjlig plats för avstängning för genomfartstrafik som skulle dela upp 

området i två ungefär lika stora delar utan att riskera att flytta trafiken till en annan gata. Med 

denna typ av avstängning finns inte heller något behov av vändplatser. För boende i de 

nordvästra delarna av området skulle det fortfarande vara möjligt att välja både Tulpanvägen och 

Åängavägen. Det finns dock viss risk för ökad trafik på till exempel Jasminvägen.  

 

 

Figur 42. Möjlig avstängning för genomfartstrafik. 

 

En dialog med boende i området är i sammanhanget nödvändig innan åtgärder vidtas. Första 

steget bör vara att undersöka intresset genom att förklara vad syftet med en sådan förändring 

skulle vara.  



 

 

  

 

44/46 

4.5.6 Öppna Blekingevägen för biltrafik 

Utifrån analysen av trafikmätningarna är en slutsats att en öppning av Blekingevägen för 

genomfartstrafik troligen skulle minska biltrafiken på Tulpanvägen något. Samtidigt skulle 

biltrafiken på Blekingevägen öka med försämrad boendemiljö längs gatan som följd. De 

beräknade bullernivåerna är redan relativt höga längs Blekingevägen och beroende på när 

bostäderna är uppförda kan en öppning för genomfartstrafik medföra behov av åtgärder för 

minskat buller.  

 

Korsningen Nosabyvägen-Blekingevägen beräknas i avsnitt 3.3 få en relativt hög belastning med 

risk för kapacitetsbrist i framtiden om inte åtgärder för minskad biltrafik eller för ökad kapacitet i 

korsningen genomförs. En öppning av Blekingevägen för genomfartstrafik med ökad biltrafik på 

gatan som följd skulle ytterligare öka korsningens belastning och därmed minska 

framkomligheten för busstrafiken som trafikerar korsningen. Det finns också en risk att kön mot 

korsningen blockerar hållplatsen på Blekingevägen.  

4.6 Åtgärdsbehov för buller 

I ett framtidscenario där trafiken ökar och fördelas enligt trafikprognos för 2040 finns behov av 

att överväga åtgärder för bostadshus med fasad mot Blekingevägen, Nosabyvägen och 

Tulpanvägen samt ett par hus med fasad mot Åängavägen överskrider riktvärden för buller vid 

befintliga bostäder för ekvivalent och maximal ljudnivå. Enligt riktvärden för befintlig bebyggelse 

behöver då åtgärder övervägas.  

 

Om åtgärder behöver övervägas beror dels på ljudnivån vid bostadens fasad och uteplats, dels 

när bostaden är byggd. De flesta bostadshusen i Hammar är byggda innan 1997 och räknas 

därmed som ”äldre befintlig miljö”. För dessa bostadshus behöver åtgärder övervägas om den 

ekvivalenta ljudnivån 65 dBA överskrids vid fasad, vilket inte görs för något bostadshus i 

området.  

 

Hus byggda mellan 1997 och 2015 räknas som ”nyare befintlig miljö”. För dessa bostadshus 

behöver åtgärder övervägas om den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA eller den maximala ljudnivån 

70 dBA överskrids vid fasad eller uteplats. I de fall dessa ljudnivåer överskrids och bostadshuset 

är byggt mellan 1997 och 2015 behöver åtgärder övervägas. Men då de flesta husen i området är 

byggda mellan 1997-2015 är det få eller inga hus som berörs. 

 

Sammanfattningsvis bör inte exploateringen i och omkring Hammar tätort ge upphov till 

ljudnivåer av den storleken att åtgärder behöver övervägas. Dock så kan åtgärder behöva 

övervägas för något enstaka hus som är byggt mellan åren 1997-2015 och har en beräknad 

ekvivalent ljudnivå större än 55 dBA och en beräknad maximal ljudnivå högre än 70 dBA. 
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5. REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE ARBETE 

Slutsatsen av genomgången av trafikmätningarna är att den ökade biltrafiken på Tulpanvägen 

troligen inte beror på ökad genomfartstrafik utan på att boende i området väljer andra vägar än 

tidigare. Med bakgrund av detta föreslås i första hand andra åtgärder för att minska biltrafiken på 

bostadsgatorna än en öppning av Blekingevägen för genomfart. De åtgärder som föreslås i 

avsnitten ovan, främst åtgärder för tryggare och säkrare gång och cykling och till viss del ökad 

framkomlighet korsningspunkter, kan tillsammans bidra till att biltrafiken på bostadsgatorna 

minskar utan att det ger negativ påverkan på busstrafikens framkomlighet eller på bullernivåerna 

vid bostäder längs Blekingevägen.  

 

Samtidigt visar trafikmätningen på Tulpanvägen från våren 2020 (innan coronapandemin 

påverkade resandet) att biltrafiken på gatan minskat, troligen till följd av de vidtagna åtgärderna. 

Med anledning av detta rekommenderas inte heller ytterligare fysiska avstängningar för 

genomfartstrafik eftersom det skulle leda till ökat trafikarbete och innebär risk att biltrafiken ökar 

på andra gator istället.  

 

Tabellen nedan sammanfattar de åtgärder som Ramboll rekommenderar att kommunen arbetar 

vidare med samt vad som bedöms vara nästa steg i arbetet med respektive åtgärd. Gemensamt 

för alla åtgärder som syftar till att öka kapaciteten i biltrafiknätet är att de bör föregås av 

ytterligare trafikmätningar mätningar och trafiksimuleringar för att verifiera de resultat som 

kapacitetsberäkningarna som gjorts inom ramen för detta uppdrag har visat. Generellt sett bör 

åtgärder för ökad kapacitet i vägtrafiknätet göras med försiktighet eftersom de leder till ökad 

attraktivitet för biltrafiken och därmed också ökad biltrafik, ofta på bekostnad av aktiva och 

hållbara färdsätt.  

 

Tabell 5. Sammanställning av åtgärdsförslag samt förslag på vidare arbete.  

Åtgärd Beskrivning  Förslag på vidare arbete 

Gång och cykelkopplingar till 

Hammar 8:17 

Nya gång- och cykelkopplingar till 

det nya området i norra Hammar 

föreslås mot Berberisvägen, 

parkstråket väster om Häggvägen 

och till Nosabyvägen. Detta 

inkluderar en ny säker passage över 

Nosabyvägen.   

Studeras och arbetas in i kommande 

detaljplan för området.  

Ny gång- och cykelväg mellan 

Nosabyvägen och planområdet 

Hammar 8:12 

En ny gång- och cykelväg föreslås i 

planbeskrivningen till detaljplanen 

och bedöms vara viktig för att skapa 

goda möjligheter till hållbart resande 

för boende i det nya området.  

Utredning av möjligheter att anlägga 

gång- och cykelvägen på kommunal 

mark 

Mobilitetsåtgärder för framtida 

bostäder och verksamheter på 

Hammar 138:24 

Läget i direkt anslutning till en 

busshållplats med hög turtäthet och 

en gen cykelväg mot Kristianstad 

innebär stor potential att minska 

behovet av bilresor till och från 

planområdet.  

Utreds och arbetas in i kommande 

bygglov i samråd med exploatör för 

området  
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Ombyggnad av Blekingevägen 

Ombyggnad av gatan för att skapa 

mer yta för gång- och 

cykeltrafikanter på båda sidor av 

gatan. I detta bör även nya och 

säkrade passager över gatan ingå.  

Utformning utreds i förstudie med 

förprojektering av gatan 

Permanenta hastighetsdämpande 

åtgärder på Tulpanvägen 

Permanentning av de tillfälliga 

åtgärderna som införts på 

Tulpanvägen. Utformningen behöver 

anpassas för säker cykling i 

blandtrafik.  

Projektering av permanenta 

åtgärder 

Ombyggnad av Gamla 

Fjälkingevägen 

Ombyggnad av gatan för att skapa 

mer yta för gång- och 

cykeltrafikanter. 

Samråd med Trafikverket och 

utredning om det är möjligt att 

genomföra i samband med 

ledningsarbeten eller liknande 

Säker passage över Nosabyvägen 

En ny säker gång- och cykelpassage 

över Nosabyvägen i höjd med 

Häggvägen/Gamla Fjälkingevägen. 

Även gångbana längs Häggvägen 

Samråd med Trafikverket 

Översyn av skyltning för cyklister 

Upplysning om att en cykelbana 

ansluter till återvändsgator saknas 

på flera platser.  

Utbyte av befintliga skyltar 

Förbättring av belysning 

Översyn av belysning av gång- och 

cykelpassager, belysning i tunneln 

under Nosabyvägen samt 

komplettering av belysning av gång- 

och cykelbanan längs Nosabyvägen. 

Samråd med Trafikverket angående 

belysning längs Nosabyvägen.  

Cykelparkering vid hållplatserna 
Upprustning av cykelparkeringen vid 

busshållplatserna.  

Kan inkluderas i arbetet med 

Blekingevägen 

Kompletterande trafikmätningar 

Trafikmätningar på Fundationsvägen 

och uppföljning av mätningarna på 

Åängavägen, Tulpanvägen och 

Blekingevägen. 

 

Kapacitetsåtgärder i korsningar 

Det kan finnas behov av 

kapacitetshöjande åtgärder i 

korsningen Fundationsvägen-

Blekingevägen och i 

cirkulationsplatsen 

Fundationsvägen-Åhusvägen.  

Kompletterande trafikmätningar och 

fördjupade trafiksimuleringar. Även 

korsningen Blekingevägen-

Nosabyvägen bör inkluderas.  

 

 


