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1 Nulägesbeskrivning 

På uppdrag av Kristianstad kommun, har Tyréns upprättat en trafikutredning som visar 

och analyserar den trafiksituation som uppkommer till följd av den föreslagna detalj-

planen, vid en framskrivning av den allmänna trafiken och efter utbyggnad av kring-

liggande områden (omfattningen av en sådan utbyggnad framgår i beskrivningen av 

kapitel 3.1). Kommande trafikmängder har beräknats och simuleringar har utförts för att 

bedöma kapaciteten på trafiknätet i anslutning till planområdet.  

Trafikmängderna är beräknade för år 2030, utan den föreslagna utbyggnaden 

(nollalternativ) och med en utbyggnad i enlighet med planförslaget. Samtliga trafik-

mängder redovisas i årsdygnstrafik, ÅDT, som är det genomsnittliga trafikflödet per dygn, 

mätt i fordon per dygn under ett år. En sammanfattning av resultaten från utredningen 

ligger till grund för konsekvensbedömningen nedan. 

 
Figur 1. Översiktsbild över befintliga trafiknät i närheten av planområdet 
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1.1 Vägnät 

Figur 1 visar större delen av det befintliga vägnätet kring planområdet. Figuren visar även 

kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelvägar i området. Det primära vägnätet i plan-

områdets närhet utgörs av E22/Sölvesborgsvägen, väg 2057/Blekingevägen och väg 

118/Åhusvägen. E22 är av riksintresse för vägar och ingår i det nationella och det trans-

europeiska transportnätet, TEN. E22 är även ett nationellt stråk i det värnade vägnätet 

och en primär transportväg för farligt gods. Ett utökat byggnads-fritt avstånd på 50 meter 

gäller intill E22.  

Väg 118/Åhusvägen utgör en viktig transportväg i det regionala trafiknätet. På sträckan 

söder om E22 och vidare mot sydöst, är väg 118 ett utpekat stråk för farligt gods. Den del 

av vägen som tangerar planområdets östra gräns ingår dock inte i det rekommenderade 

vägnätet för farligt gods. Väg 2057/Blekingevägen och Otto Lindenows väg är 

kommunala gator.  

Figur 2 visar de senast gjorda trafikmätningarna på de befintliga vägarna i området. 

De skyltade hastighetsgränserna i området är generellt satt till 50 km/h för kommunala 

huvudgator och 30 km/h för lokalgator i bostadsområden. Därmed är skyltad hastighet 50 

km/h på Blekingevägen och Otto Lindenows väg. Väg 118/Åhusvägen är skyltad 50 km/h 

vid korsningen med Blekingevägen, 70 km/h vid trafikplats Hammar och 90 km/h söderut 

mot Åhus. På E22 som är motorväg gäller 110 km/h. På Hammarslundsvägen och 

Byholmsvägen söder om E22 är skyltad hastighetsgräns 70 km/h.   

 
Figur 2. De senast uppmätta trafikmängderna på det primära vägnätet runt planområdet: Källa: Tyréns 

 

Planområde  
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1.2 E22-Trafikplats Hammar 

Trafikplats Hammar är belägen i planområdets sydöstra del och utgörs av de norra och 

södra på- och avfarterna till E22. Den södra delen av trafikplats Hammar, byggdes om vid 

korsningen på väg 118 under våren år 2012. Ombyggnationen innebar att delar av det 

ena södergående körfältet på väg 118/Åhusvägen togs i anspråk för gång- och 

cykeltrafiken samt att avfartsrampen västerifrån fick ny utformning. En gång- och 

cykelpassage med farthinder anlades över ramperna och direktrampen söderut mot Åhus 

fick ny linjeföring för att få ner hastigheterna och anpassas till passagen.  

Nära den södra delen av trafikplatsen finns korsningen mellan Byholmsvägen och väg 

118. Kapacitetsmässigt utgör korsningen inga problem, men på grund av de stora ytorna 

med dubbla körfält och höga hastigheter på väg 118 finns det brister i trafiksäkerheten. 

 

Figur 3. Nuvarande trafiklösning för trafikplats Hammar. Källa: Tyréns 
 

 

Figur 4. Nyligen anlagd gång- och cykelväg. Källa: Trafikverket 
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1.3 Gång- och cykelnät 

Utbyggt övergripande gång- och cykelvägnät finns idag utmed Blekingevägen och Otto 

Lindenows väg. Centralt i Hammar finns också flera gång- och cykelvägar med för-

bindelse österut mot Hammars skola via en gång- och cykeltunnel under under väg 

118/Nosabyvägen samt västerut mot Kristianstads centrum. Utbyggd separerad gång- 

och cykelväg finns också utmed Gamla Fjälkingevägen med förbindelse mot Fjälkinge. 

Våren 2012 byggdes en ny separerad gång- och cykelväg längs väg 118/Åhusvägen 

mellan Hammar och Viby enligt figuren nedan. 

1.4 Kollektivtrafik 

Regionbuss 551 mellan Kristianstad och Åhus färdas idag på Blekingevägen och på väg 

118/Åhusvägen med hållplatser utmed Blekingevägen. Linjen trafikeras med 48 bussar 

varje vardag i riktning från Kristianstad. 

Regionbuss 558 mellan Kristianstad och Bromölla färdas idag på Blekingevägen, väg 

118/Nosabyvägen och Gamla Fjälkingevägen, med hållplatser på Blekingevägen och 

Gamla Fjälkingevägen. Linjen trafikeras med 25 bussar varje vardag i riktning från 

Kristianstad. 

Stadsbuss 1 mellan Gamlegården – Centralen – Skånehuset och Skånes Viby, färdas 

idag på Otto Lindenows väg, Hammarslundsvägen och Byholmsvägen. Linjen trafikeras 

med 76 bussar varje vardag i riktning från Kristianstad. 
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2 Nollalternativ 

Nollalternativet speglar en situation år 2030 då alla planerade exploateringar i 

närområdet har genomförts, förutom inom planområdet. För att få en bild av denna 

situation kan figuren på sid 31 vara till stöd; figuren visar situationen då även plan-

området byggts ut, men kan vara till hjälp för att se omfattningen av nollalternativet. 

2.1 Beskrivning 

2.1.1 Vägnät 

Nya vägar beräknas anläggas i Hammarslund och Viby, söder om planområdet och 

dessa bedöms endast påverka trafikströmmarna lokalt i sitt närområde.  

I Tyréns trafikutredningen bedöms de befintliga trafikströmmarna öka med 1 000 – 2 000 

fordon per dygn på Blekingevägen, Otto Lindenows väg och väg 118/Åhusvägen i 

nollalternativet. Ökningen beror på de omkringliggande exploateringarna i Hammarslund, 

Viby och den norra delen av Hammar, samt den allmänna trafikökningen. Figur 5 visar de 

bedömda trafikmängderna i nollalternativet.  

 

Figur 5. Beräknade trafikmängder i nollalternativet: Källa: Tyréns 

2.1.2 E22-Trafikplats Hammar 

Trafikplats Hammar behåller sin nuvarande utformning. 
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2.1.3 Gång- och cykelnät 

Några gång- och cykelvägar tillkommer i planområdets angränsande områden, se figur 6 

(utanför planområdet). Gång- och cykelvägarna inom planområdet antas inte anläggas 

om planen inte genomförs. 

2.1.4 Kollektivtrafik 

Regionbusslinjerna till Åhus (551) och Bromölla (558) förutsätts fortsätta trafikera vägarna 

som de gör idag. Stadsbusslinje 1 kommer att få en ny sträckning kring området Viby på 

grund av en utbyggnad av bostadsområdena där, se figur 6 i (den nya sträckningen vid 

Viby). 

2.2 Konsekvenser 

2.2.1 Vägnät 

De ökande trafikströmmarna ger störst påverkan på livsmiljön för de som bor i Hammar. 

Blekingevägen delar Hammar i en nordlig och en sydlig del och barriären blir mer tydlig ju 

fler fordon som trafikerar vägen. Att många har behov av att korsa gatan innebär även att 

risken för olyckor ökar. För barn som behöver korsa Blekingevägen, till exempel för att 

komma till Hammarskolan, blir ökad trafik särskilt besvärande. De som bor intill vägen, 

speciellt boende i den sydvästra delen av Hammar som berörs även av trafiken på Otto 

Lindenows väg, kan komma att påverkas negativt av buller och hälsoskadliga utsläpp från 

trafiken. 

De ökade trafikmängderna i nollalternativet bedöms däremot inte ge några märkbara 

negativa konsekvenser på framkomligheten i området eller för riksintresset E22. 

2.2.2 E22-Trafikplats Hammar 

Enligt genomförda simuleringar av Tyréns bedöms en framskrivning av trafiksituationen 

för år 2030 inte medföra behov av utbyggnad av trafikplats Hammar.  

2.2.3 Gång- och cykelnät 

De ökade trafikmängderna på framförallt Blekingevägen kommer att medföra att behovet 

av säkra gång- och cykelpassager ökar. 

2.2.4 Kollektivtrafik 

Ökade trafikmängder innebär att bussarna riskerar att bli fördröjda vid hållplatser och 

korsningar, vilket i förlängningen kan göra det svårt att få människor att åka kollektivt. 

Förslag på möjliga åtgärder 
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2.3 Förslag på möjliga åtgärder 

2.3.1 Kollektivtrafik 

Om bussresenärerna drabbas av ökade restider kan det bli aktuellt med åtgärder som 

främjar bussarnas framkomlighet, eventuellt på bekostnad av framkomligheten för övrig 

motortrafik. 
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3 Planförslag 

3.1 Beskrivning 

3.1.1 Vägnät 

Figur 6 visar en översikt över befintliga trafiknät samt de förändringar som planeras ske i 

planområdet och närliggande områden. Underlag till förändringarna som visas i figuren är 

hämtade från planförslaget och Kristianstad Växer – en stad i balans, fördjupad översikts-

plan för Kristianstad stad (2009-06-09). 

De länkar som visas som Förslag till vägutformning är förslag som skulle förbättra nätens 

funktion inom planområdet. Dessa beskrivs ingående i avsnittet Åtgärder.  

Planförslaget möjliggör en ny infart till Kristianstad, Hammarleden, som även utgör 

huvudgata inom planområdet. Hammarleden ersätter delar av Otto Lindenows väg. Från 

huvudgatan löper en lokalgata norrut som angör Blekingevägen. Lokalgatan försörjer 

handelsområdet i söder och de nya bostäderna i norr. 

 

Figur 6. Översiktsbild över befintliga och framtida trafiknät vid utbyggnad enligt planförslaget och övriga planer i 
närområdet. Underlag till figuren har hämtats från planförslaget och Kristianstad Växer – en stad i balans, 
fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad (2009-06-09). 
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3.1.2 E22-Trafikplats Hammar 

Trafikplats Hammar får en ny utformning som beskrivs i kapitlet åtgärder. 

3.1.3 Gång- och cykelnät 

Flera nya gång- och cykelvägar kommer att byggas i området och kopplas ihop med 

befintliga nät, dessa visas i figur 6.  

De länkar som visas som Förslag till gång- och cykelnät i figur 6; är förslag som skulle 

förbättra nätens funktion inom planområdet. Dessa beskrivs ingående i avsnittet Åtgärder.  

3.1.4 Kollektivtrafik 

Utökade kollektiva förbindelserna bedöms medför positiva synergieffekter för de 

intilliggande, befintliga verksamheterna öster om planområdet, för stadsdel Hammar och 

för kringliggande stadsdelar.  

De planerade vägarna Hammarleden och den nya lokalgatan i planområdet kommer 

medföra förändringar av linjedragningen för stadsbuss linje 1 och regionbuss linje 551. 

3.2 Konsekvenser 

3.2.1 Vägnät 

År 2030 beräknas trafikmängderna ökar på vägnätet enligt figur 7. Trafikmängder i svart 

avser allmän körtrafik exklusive exploatering enligt planförslaget och trafiksiffror i rött 

avser total trafik inklusive exploateringar enligt planförslaget. Som figuren visar innebär 

planförslaget att mängden trafik minskar på väg 118/Åhusvägen och Blekingevägen.  

 
 
Figur 7. Ett genomförande av planen beräknas medföra ovanstående trafikmängder för ett scenario år 2030. 
Röda siffor anger trafikflödet om alla exploateringar inom planområdet genomförs och svarta siffror anger flödet 
om enbart vägnätet anläggs inom planområdet. Källa: Tyréns.  
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Ett genomförande av planen beräknas medföra ovanstående trafikmängder för ett 

scenario år 2030. Röda siffor anger trafikflödet om alla exploateringar inom planområdet 

genomförs och svarta siffror anger flödet om enbart vägnätet anläggs inom planområdet. 

Källa: Tyréns.  

Den nya infarten Hammarleden bedöms ha positiva konsekvenser för Hammar och 

kringliggande stadsdelar då infarten beräknas avlasta Blekingevägen. I planförslaget är 

Blekingevägen fortsättnings-vis öppen för all trafik, samtidigt som trafikmängden minskar. 

Det innebär att framkomligheten och tillgängligheten för de boende i stadsdelen Hammar 

kommer att öka. Den barriär som Blekingevägen kan uppfattas som blir då lättare att 

överbrygga och stadsdelen blir mer sammanhängande. Förändringen innebär också att 

tillgängligheten i området ökar eftersom det blir lättare att nyttja all service som staden 

erbjuder. 

De nya vägdragningarna bedöms generellt medverka till ett effektivt trafiknät med 

möjlighet att fördela trafikflödet och avlasta det befintliga vägnätet. Den nya lokalgatan 

mellan Blekingevägen och Hammarleden kommer innebära en ökad genhet i vägnätet 

och en ökad tillgänglighet för boende i området på grund av närheten till det nya 

serviceutbudet.  

Den nya sträckningen av Hammarleden ersätter delar av Otto Lindenows väg och av-

ståndet till de befintliga bostäderna i nordväst utökas. Detta bedöms bidra till mindre 

störningar för bostadsbebyggelsen. Dock innebär planförslaget även att trafikmängderna 

som löper förbi bostäderna ökar, i samband med att Hammarleden tillskapas och plan-

området byggs ut. Negativa konsekvenser som bedöms uppstå är buller och utsläpp av 

luftemissioner, vilket redovisas för i kapitlen Buller och Luft.  

Hastighetsbegränsningarna på den planerade Hammarleden är 60 km/h och 40 km/h på 

den planerade lokalgatan, centralt i planområdet. Övriga gators hastighetsbegränsningar 

bedöms inte förändras. 

3.2.2 E22-Trafikplats Hammar 

I trafikanalysen har simuleringar gjorts av Tyréns för en maxtimmesituation år 2030. 

Beräkningarna är gjorda utifrån en full utbyggnad av planområdet och kringliggande 

områden samt efter den allmänna trafikökningen på vägnätet. Under en sådan situation 

framgår att det finns stora kapacitetsanspråk på trafikplats Hammar. Störst negativ på-

verkan bedöms uppstå i den södra delen av trafikplatsen.  

Simuleringarna visar att den norra delen av trafikplats Hammar har kapacitet för 

kommande trafikmängder. Det föreligger dock viss risk för att köbildning ska uppstå och 

tillfälligt kan köer växa söderut ner mot rampanslutningarna i södra delen av trafikplatsen 

och påverka kapaciteten där. Förutsättningen för att den norra delen av trafikplats 

Hammar ska ha tillfredställande kapacitet, är att shoppingcentret får ytterligare en 

anslutning, se figur 10 under kapitlet åtgärder.  

Simuleringarna visar att den södra delen av trafikplats Hammar inte har tillräcklig 

kapacitet med det befintliga vägnätet; förutom köerna från den norra delen (enligt ovan) 
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är trafikflödet med vänstersvängande fordon från väg E22 stort och fordonen får tidvis 

inte tillräckliga tidsluckor för att ta sig ut norrut på väg 118. Konsekvensen är köer på 

avfartsrampen som växer ända upp mot motorvägen, vilket inte bedöms som acceptabelt 

ur trafiksäkerhetssynpunkt eller utifrån E22 som riksintresse. 

3.2.3 Godshantering 

Beräkningar av de godstransporter som handelsområdet generar har tagits fram. 

Siffrorna är ungefärliga då andelen transporter är beroende av den typ av handels-

verksamheter som etableras. Generellt beräknas volymhandelsområde 1, med ca 25 000 

m
2
 handelsyta, medföra 10-15 lasttransporter per dag, volymhandelsområde 2, där det 

även planeras dagligvarubutik, med ca 10 000 m
2
 handelsyta, beräknas medföra 15 

leveranser per dag. Lasstransporterna till shoppingcentret beräknas till ca 10-12 stycken 

per dag, varav den största andelen utgörs av lättare lastbilar.  

Leveranser kommer att styras till kl.06.00-10.00, innan öppning av handelsverk-

samheterna och samlastning mellan flera butiker kommer att ske. Därmed görs 

bedömningen att distributionstrafiken inte påverkar den övriga trafikens flöde eller medför 

negativa konsekvenser för trafiksäkerheten. 

3.2.4 Gång- och cykelnät 

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av ett gent stråk av gång- och cykelvägar som 

kopplar planområdet med Kristianstad stad samt med intilliggande områden. En separat 

gång- och cykelväg löper i tvärgående riktning genom området, förbi Hammarshus med 

riktning mot köpcentrumet.  

Fler gång- och cykelvägar bedöms ge goda förutsättningar för minskade bilresor och 

reducerade utsläpp. Positiva effekter så som förbättrad luftkvalité och reducerade 

bullernivåer kan därmed uppnås. 

3.2.5 Kollektivtrafik 

Stadsbuss linje 1 tar i nuläget Otto Lindenows väg från Blekingevägen och passerar 

hållplatsen Holjersväg på sin rutt mot Hammarslund och Viby. Enligt planförslaget 

kommer bussen istället att ta av från Blekingevägen och in på den planerade 

Hammarleden innan bussen kommer ut på Otto Lindenows i höjd med E22. Den nya 

linjedragningen bedöms inte medföra några betydande tidsskillnader för busslinjen. Detta 

på grund av att rutten blir något genare samtidigt som det tillkommer en korsning med 

Otto Lindenows väg, i form av en cirkulationsplats. Då delar av Otto Lindenows väg 

ersätts av Hammarleden behöver hållplatserna Holjersväg och Smithsväg flyttas för att 

anpassas till den nya väg-sträckningen. Omlokaliseringen av hållplatsen på Holjersväg 

kan medföra att en del får längre att gå eller cykla till sin hållplats, men å andra sidan kan 

det också medföra att hållplatsen hamnar närmare de nya planerade handelsområdena i 

området. Omplaceringen av hållplatsen Smithsväg bedöms bli marginell och därför inte 

ge några betydande förändringar för resenärerna. 
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Regionbuss 551 går från Kristianstad mot Åhus, över Blekingevägen och väg 118. Denna 

busslinje planeras att gå via den nya lokalgatan i planområdet och trafikera den nya 

hållplatsen där. Ändringen av linjedragningen medför att hållplatsen Nosaby inte längre 

trafikeras av linje 551, dock trafikeras hållplatsen fortfarande av linje 558. Konsekvensen 

av den nya linjedragningen bedöms inte bli några betydande tidsskillnader för busslinjen. 

Detta på grund av att en ny busshållplats tillkommer samtidigt som en gammal försvinner. 

3.3 Förslag på möjliga åtgärder 

3.3.1 E22-Trafikplats Hammar 

Eventuell utbyggnad av trafikplats Hammar, för att hantera den kommande trafik-

ökningen, styrs och regleras genom Trafikverkets arbetsplaner. Möjliga åtgärder för att 

säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet vid trafikplatsen presenteras i Tyréns 

trafikutredning enligt följande. 

Den norra delen av trafikplatsen kan utformas som en cirkulationsplats med två körfält, se 

figur 8. Samtliga tillfarter föreslås också få två körfält, liksom samtliga utfarter utom mot 

påfartsrampen mot E22. En fri högersväng utanför cirkulationsplatsen (troligtvis befintlig 

direktramp) föreslås för trafik från väg 118 mot E22. 

 
Figur 8. Möjlig trafiklösning för norra delen av trafikplats Hammar. Källa: Tyréns  

 

Kapaciteten i den norra delen av trafikplatsen blir tillräcklig om en del av trafiken från 

köpcentrets parkering leds via korsningen Blekingevägen – väg 118 (en åtgärd inom 

ramen för detaljplaneförslaget) Även med den omledningen och två körfält i cirkulations-

platsen kan köer uppstå, som tillfälligt kan växa ner mot rampanslutningarna i södra delen 

av trafikplatsen och därmed påverka kapaciteten även där.  

I den södra delen av trafikplatsen rekommenderas därför en lösning med god kapacitet, 

en tvåfältig cirkulationsplats, se figur 9. För att få tillräcklig kapacitet och inte riskera kö-

bildning bör två körfält finnas i tillfarten från E22 och genom cirkulationsplatsen, med 

möjlighet till färd norrut på väg 118 mot handelsområdet. 
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Figur 9. Möjlig trafiklösning för södra delen av trafikplats Hammar. Källa: Tyréns 

 

Denna trafiklösning möjliggör även för Byholmsvägen att få en anslutning direkt till 

cirkulationsplatsen, vilket gör att nuvarande korsning, med bristande trafiksäkerhets-

standard, kan stängas. En anslutning till cirkulationsplatsen ger också förbättrad 

tillgänglighet till framtida områden söder om E22.  

Trafikkonsekvenserna av att bygga om den södra delen av trafikplatsen enligt ovan-

stående förslag är en säkrare trafikmiljö för trafikanter som idag korsar vägen för att ta sig 

till eller från Byholmsvägen. Samtidigt innebär den tvåfältiga cirkulationsplatsen en för-

bättrad framkomlighet generellt i området, på grund av att kapacitetsökningen bedöms 

minska köerna som annars beräknas uppstå i ett framtida scenario. Markanvändningen 

ändras inte nämnvärt mot idag med anläggandet av den södra cirkulationsplatsen. 

 

 
Figur 10. Möjlig trafiklösning för anslutning av köpcentrumet till Blekingevägen. Källa: Tyréns 
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3.3.2 Gång- och cykelnät 

Vid anläggandet av en cirkulationsplats med anslutning till Byholmsvägen i den södra 

delen av trafikplats Hammar (Figur 9), måste en nyligen byggd gång- och cykelväg där 

justeras. Cykelvägen i fråga beskrivs under kapitel 1.2 och visas i Figur 4. De korsnings-

punkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter som då uppstår måste ägnas 

särskild omtanke för att erhålla en god trafiksäkerhet. 

3.3.3 Kollektivtrafik 

En ny busshållplats kommer att anläggas i planområdets centrala delar. Hållplatsen ligger 

både i anslutning till nya bostads- och handelsområden och bedöms ge goda möjligheter 

att minska andelen bilresor i området. 

3.4 Sammanfattning 

En utbyggnad enligt planförslaget innebär att en stor målpunkt skapas, inte bara för 

trafiken i Kristianstad utan även för omkringliggande orter. Den nya målpunkten kan 

därför få effekter på bland annat inköpsvanor och vilka färdmedel man väljer såväl inom 

som utanför staden. Målpunkten medför vidare att mer trafik genereras, trafik som 

kommer att belasta vägnätet. I trafikplats Hammar visar följaktligen simuleringar att 

åtgärder kommer att krävas för att inte långa köer ska uppstå. Planförslagets åtgärder för 

buss- samt gång- och cykeltrafik bedöms som viktiga för att dämpa den ökning av 

biltrafiken som målpunkten ger. 

För boende inom eller i närheten av planområdet kommer förändringen främst ha positiva 

konsekvenser då trafikmängden minskar på Blekingevägen och flyttas längre bort när 

Hammarleden ersätter delar av Otto Lindenows väg. De får även nära till ett nytt handels-

utbud. 
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