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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Kristianstads kommun arbetar med att ta 
fram en detaljplan för ett nytt 
handelsområde.  

För att möjliggöra exploateringarna 
planeras en ny väg, Hammarleden, som 
förutom att tillgängliggöra handels-
områdena också kommer att fungera som 
en ny tillfart till Kristianstads centrala delar 
österifrån. 

Som underlag i detaljplanearbete gjordes 
en trafikutredning (Trafikutredning 
Hammarshusområdet – en kapacitets-
analys, Tyréns, 2012-09-07), med syfte att 
visa vilket vägnät som krävs för att få ett 
fungerande trafiksystem när området är 
fullt utbyggt. 

Detaljplanen har varit på samråd och 
utifrån de synpunkter som kommit in 
pågår arbete med att revidera planen. 
Tyréns har fått i uppdrag att komplettera 
trafikutredningen. Syftet med detta tillägg 
till utredningen är att studera alternativa 
möjligheter till trafiksystem utan anslutning 
till handelsområdet längst i öster från 
Blekingevägen.  

1.2 Avgränsningar  
Arbetet i detta komplement är ett tillägg till 
tidigare utförd analys och är därför utförd 
med samma avgränsningar och enligt 
samma metod.  

Uppdraget omfattar kapacitetsanalyser för 
att få en utformning på kringliggande väg- 
och gatunät som bedöms krävas för att få 
en tillfredsställande biltrafikförsörjning till 
de nya områdena och rimlig påverkan på 
övrig trafik. Framkomlighet för kollektiv-
trafiken och trafiksäkerhet beaktas också i 

arbetet med utformningen av väg- och 
gatunätet. 

Utredningen behandlar inte andra viktiga 
aspekter så som tillgänglighet för gående 
och cyklister, miljö, stadsmiljö etc. Dessa 
studeras i kommunens övriga arbete med 
detaljplanen.  

Trafikutredningen omfattar detaljplane-
området samt kringliggande väg- och 
gatunät enligt bild 1, men fokus i tillägget 
ligger på anslutningarna till handels-
området längst i öster.  

 
Bild 1 – Område som analysen omfattar. 



 
 
 

 

 
Tillägg till Trafikutredning Hammarshusområdet   2013-06-14 
Beställare: Kristianstads kommun 
 
 

5(15) 

1.3 Metod 
Metoden som använts för att analysera 
trafiken i området är mikrosimulering med 
VISSIM.  

Simuleringsmodellen har byggts upp för 
det övergripande väg- och gatunätet i 
utredningsområdet. Indata består av 
dagens trafikmängder som räknats upp för 
en framtida trafiksituation år 2030 samt 
omfördelats till följd av det nya trafiknätet. 
Till detta läggs den trafik som de nya 
områdena alstrar. 

Utifrån bedömd fördelning av trafiken har 
de framtida trafikmängderna, Årsdygns-
trafik (ÅDT), sammanställts för olika 
alternativ år 2030. 

Analyser har sedan skett med hjälp av 
VISSIM av olika scenarier år 2030, med 
olika utformningar av väg- och gatunätet. 
Analyserna görs för en situation som 
bedöms motsvara maxtimmen under en 
normal fredag eftermiddag. 
 

2 Underlag 

2.1 Trafikflöden 
Som underlag har senast uppmätta 
trafikflöden på respektive gatuavsnitt 
använts. Uppgifter har hämtats från 
Kristianstads kommun samt Trafikverket. 

Dagens trafikmängder redovisas i bild 2. 
  

 
Bild 2: Senast uppmätta trafikflöden – ÅDT (Årsdygnstrafik = Fordon per årsmedeldygn. 
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Dagens trafikflöden har räknats upp till en 
framtida situation år 2030 och omfördelats 
till följd av nytt väg- och gatunät. 

Den allmänna biltrafikökningen, till följd av 
vi reser och transporterar allt mer och allt 
längre, har antagits vara något lägre än 
den utveckling som varit de senaste  
10-15 åren, se tabell 1. 

För år 2030 antas också områden som 
pekas ut i den fördjupade översiktsplanen 
för Kristianstad vara utbyggda. Mellan väg 
E22 och Viby redovisas där områden som 
bedöms omfatta ca 10 000 m2 BTA 
volymhandel samt ca 400 villor.  

Bedömda trafikmängder 2030 utan 
exploateringar och gatuombyggnader 
(Nollalternativet) redovisas i bild 3. 

 

2.2 Planerad exploatering och 
bedömd trafikalstring 

Detaljplanen planeras medge 
handelsutbyggnad i tre delområden norr 
om Hammarleden, därutöver också 
bostäder söder om Blekingevägen i östra 
Hammar. Området med dess planerade 
utformning (arbetsmaterial) redovisas i 
bild 4. 

Kristianstads kommun har tillhandahållit 
bedömd trafikalstring från de olika 
exploateringsområdena (via Sweco), se 
tabell 1.  

Område 1 omfattar volymhandel  
(ca 25 000 m2 BTA). 

Område 2 omfattar dagligvaruhandel  
(ca 6 500 m2 BTA) samt volymhandel  
(ca 3 500 m2 BTA).  

Område 3 omfattar shopping  
(ca 37 500 m2 BTA) samt dagligvaru-
handel (ca 3 500 m2 BTA). 

 
Bild 3: Trafikmängder 2030 utan aktuella exploateringar och gatuutbyggnader (Nollalternativ). 
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Område 
 

YTA 
(m2 BTA) 

P-platser 
per  

1000 m2 
BTA 

Antal P-
platser 

Antaget  
p-platsbehov 
(med hänsyn 
taget till bra 

kollektivtrafikläge) 

Omsättning 
under 

maxtimme 

Bilrörelser 
per 

maxtimme ÅDT 
        1 (Volymhandel) 25 000 30 750 715 (95 %) 20 % 290 2 700 

1 – SUMMA 25 000  750 715  290 2 700 
        2 (Dagligvaruhandel) 6 500 50 325 310 (95 %) 80 % 500 4 700 
2 (Volymhandel) 3 500 30 105 100 (95 %) 20 % 40 400 

2 – SUMMA 10 000  430 410  540 5 100 
        
3 (Shopping) 37 500 35 1 315 1180 (90 %) 40 % 950 9 000 
3 (Dagligvaruhandel) 3 500 50 175 160 (90 %) 80 % 250 2 400 

3 - SUMMA 41 000  1 490 1 340  1 200 11 400 
        
TOTALT  76 000  2 670 2 465  2 030 19 200 
Tabell 1 – Antagen biltrafikalstring i handelsområden. 

Område 4 omfattar ca 200 lägenheter). 
Bostadsområdet bedöms alstra  
90 bilrörelser under maxtimmen och  
800 fordon per årsmedeldygn. 

Trafiken under maxtimmen en fredag 
eftermiddag bedöms vara ca 11 % av 
ÅDT. 

En bedömning av fördelningen av trafiken 
från respektive exploateringsområde till 
anslutande vägar har utförts. För 
handelstrafiken innebär detta: 

- ca 15-20 % mot Blekingevägen 
västerut 

- ca 10 % mot Gustaf Hellströms 
väg norrut 

- ca 10 % mot väg 118 norrut 

- ca 15 % mot E22 österut via tpl 
(trafikplats) Hammar 

- ca 30-35 % mot E22 västerut via 
tpl Hammar 

- ca 10 % mot väg 118 söderut 

 
 

 
Bild 4: Planområdet och dess olika delar. 
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Bild 5 – Trafikmängder 2030 i tidigare föreslaget alternativ - med Blekingevägen stängd för genomfart. 

 
Bild 6 – Trafikmängder 2030 i tidigare föreslaget alternativ - med Blekingevägen öppen för genomfart. 
 

3 Studerade alternativ 

I den tidigare genomförda trafik-
utredningen föreslogs det östligaste 
handelsområdet (område 3 i bild 4, med 
ett planerat shoppingcenter) ha tillfarter 
dels via den lokalgata som planeras gå 
från Hammarleden och norrut och dels via 
en anslutning till Blekingevägens korsning 
med väg 118. Detaljplanens samråds-
handling byggde på denna gatustruktur. 
Bedömda trafikmängder i detta alternativ 
redovisas i bilderna 5 och 6.  

Efter inkomna synpunkter från samrådet 
pågår arbete med att revidera detalj-
planen och bland annat utreds 
möjligheten att slopa, alternativt ersätta, 
anslutningen från handelsområdet längs i 
öster till väg 118 via Blekingevägen. 

De alternativ som studerats i detta tillägg 
till trafikutredningen är  

Alternativ 1 – Ingen anslutning österut 
Alternativ 2 – Anslutning till 
cirkulationsplats i trafikplats Hammar 
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Bild 7 – Gatunätet kring och anslutningar till område 3 i 
Alternativ 1 – ingen anslutning österut. 

I båda alternativen förutsätts gatunätet i 
övrigt utformas enligt tidigare förslag, 
vilket bland annat omfattar: 

 Utbyggnad av Hammarleden, med 
1+1 körfält i västra delen och 2+2 
körfält från och med korsningen 
med den nya lokalgatan in mot 
Handelsområdet. 

 Lokalgatan föreslås ha 2+2 körfält 
i den södra delen. Norr om 
infarterna till handelsområdena 
föreslås gatan vara nedtonad för 
att minska risken för 
genomfartstrafik. Korsningen 
Hammarleden/lokalgatan föreslås 
utformas som en tvåfältig 
cirkulationsplats.  

 Trafikplats Hammar förutsätts 
byggas om med en 5-bent tvåfältig 
cirkulationsplats i södra delen, 
med anslutning till väg 118 mot 
Åhus samt mot Hammarslunds-
vägen/Byholmsvägen. 

 Hammarleden föreslås anslutas till 
väg 118 i norra delen av 
Trafikplats Hammar med 
anslutning till väg E22.  

 

Den omfattande regionbusstrafiken 
föreslås gå via Blekingevägen hela vägen 
genom Hammar istället för som i tidigare 
förslag via den nya lokalgatan. Stråket 
kan ses som en förlängning av 
Kristianstadslänken mot Åhus respektive 
Fjälkinge och för att få en god 
framkomlighetsstandard föreslås 
Blekingevägens utformas genomgående 
med väjningsplikt från samtliga sidogator.  

3.1 Alternativ 1 – ingen 
anslutning österut 

3.1.1 Gatunät och anslutningar 
Gatunätet är i alternativ 1 är utformat 
precis som i tidigare förslag (i 
detaljplanens samrådshandling), men där 
anslutningen till handelsområdet längst i 
öster (område 3 i bild 4) via Blekinge-
vägen till väg 118 är borttagen och inte 
ersatt av annan anslutning. Det innebär 
att shoppingcentrat i område 3 bara kan 
nås via lokalgatan väster om området.  

Område 3 föreslås få en medlöpande 
infart söderifrån norr om korsningen med 
Hammarleden, se bild 8. En huvudin- och 
utfart föreslås vid cirkulations-platsen. En 
mindre in- och utfart mot den nya 
lokalgatan föreslås också i den norra 
delen av parkeringsytan. Denna 
anslutning ger ökad tillgänglighet från 
Hammarshållet och ger en viktig ventil-
funktion om störningar uppkommer i 
anslutningen mot cirkulationsplatsen. 
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Bild 9 – Trafikmängder 2030 i Alternativ1 – ingen anslutning österut, med Blekingevägen stängd för genomfart. 

 
Bild 10 – Trafikmängder 2030 i Alternativ1 – ingen anslutning österut, med Blekingevägen öppen för genomfart. 

3.1.2 Trafikflöden 
Utifrån bedömd fördelning av trafiken har 
de framtida trafikmängderna (ÅDT) 
beräknats för olika gatuavsnitt år 2030 i 
alternativ 1, med Blekingevägen stängd 
respektive öppen för genomfartstrafik på 
den östra delen genom Hammar. Buss i 
linjetrafik förutsätts dock trafikera hela 
Blekingevägen.   

 
Bild 8 – In- och utfarter mot område 3 från den nya 
lokalgatan. 
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3.1.3 Distributionstrafik 
Enligt underlag från exploatören bedöms 
distributionstrafiken till område 3 bestå av 
20-25 leveranser per dag, med störst 
andel lätta lastbilar. 

All distributionstrafik förutsätts i alternativ 
1 köra in via infart E (se bild 8) och ut via 
korsning H.  

Detta innebär att de interna gatorna på 
fastigheten mellan in- respektive utfart och 
de olika lastintagen måste dimensioneras 
för större fordon och att 
distributionstrafiken blandas med 
besökstrafik till parkeringen. Störst 
problem innebär sannolikt utfarten där 
lastbilstrafik kräver betydligt större körytor. 

En alternativ lösning som kan minska 
lastbilstrafiken i parkeringsområdet är att 
skapa en medlöpande utfart från 
lastgården bakom shoppingcentrat till 
söderut på väg 118, se bild 11. Utfarten 
måste i så fall utformas så att konflikter 
med gång- och cykelvägen längs väg 118 
minimeras, föreslagsvis med ett farthinder 
i form av upphöjning. 

3.1.4 Kapacitetsanalys och 
korsningsutformning 

Trafiksimulering i VISSIM har utförts för 
alternativ 1 med Blekingevägen stängd för 
genomfartstrafik. Analysen visar att till- 
och frånfarterna till område 3 fungerar, 
även om viss köbildning tidvis uppstår vid 
utfarter till cirkulationsplatsen (korsning H i 
bild 8), som mest drygt 10 fordon i kö. Det 
är mycket viktigt att anslutningen till 
cirkulationsplatsen utformas så att köande 
fordon i utfarten inte hindar fordon som är 
på väg in till parkeringen, eftersom 
låsningar i cirkulationsplatsen annars kan 
uppstå. 

Alternativet innebär viss känslighet för 
störningar på lokalgatan då all trafik till 
område 2 och 3 matas via denna. Inte 
minst utfarten från område 3 till 
cirkulationen är känslig. En förutsättning 
för alternativ 1 är därför att det skapas 
ytterligare en anslutning, som kan fungera 
som ventil, vid norra delen av 
parkeringsytan även om denna innebär 
viss ökad risk för smittrafik via 
Blekingevägen. 
  

 
Bild 12 – Cirkulationsplats på lokalgatan. 

H 

 
Bild 11 – Idéskiss medlöpande utfart på väg 118. 
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Bild 14 – Gatunätet kring och anslutningar till område 3 i 
Alternativ 2 – anslutning till cirkulationsplats. 

Korsningen väg 118/Hammarleden 
(korsning J), som är en del av tpl 
Hammar, föreslås utformas som en 
cirkulationsplats med två körfält. Samtliga 
tillfarter föreslås också få två körfält, 
liksom samtliga utfarter utom mot 
påfartsrampen mot E22. En fri 
högersväng utanför cirkulationsplatsen 
föreslås för trafik från 118 mot E22 
(befintlig direktramp bedöms kunna 
användas). 

I alternativ 1 är belastningen i korsningen 
högre än i tidigare alternativ i 
samrådshandlingen (med anslutning från 
område 3 till väg 118 via Blekingevägen) 
till följd av något högre trafikmängder. 
Simuleringen visar att köbildning uppstår 
söderut och tidvis växer köerna ner till den 
södra cirkulationsplatsen (korsning L), 
dock utan att andra tillfarter blockeras 
eller att låsningar uppstår. Känsligheten 
bedöms dock vara något högre än med 
alternativet som redovisades i 
detaljplanens samrådshandling. 

3.2 Alternativ 2 – anslutning till 
cirkulationsplats 

3.2.1 Gatunät och anslutningar 
Gatunätet är i alternativ 2 är utformat 
precis som i tidigare förslag (i 
detaljplanens samrådshandling), men där 
anslutningen till handelsområdet längst i 
öster (område 3 i bild 4) via Blekinge-
vägen till väg 118 är borttagen och ersatt 
av en anslutning direkt till cirkulations-
platsen i korsningen väg 118/Hammar-
leden (korsning J). Anslutningarna till 
område 3 via lokalgatan väster om 
området förutsätts i alternativ 2 vara 
samma som i alternativ 1.  

 
Bild 13 – Trafikplats Hammar i Alternativ 1. 

J 

L 



 
 
 

 

 
Tillägg till Trafikutredning Hammarshusområdet   2013-06-14 
Beställare: Kristianstads kommun 
 
 

13(15) 

 
Bild 15 – Trafikmängder 2030 i Alternativ 2 – anslutning till cirkulationsplats, med Blekingevägen stängd för genomfart. 

 
Bild 16 – Trafikmängder 2030 i Alternativ2 – anslutning till cirkulationsplats, med Blekingevägen öppen för genomfart.  

3.2.2 Trafikflöden 
Utifrån bedömd fördelning av trafiken har 
de framtida trafikmängderna (ÅDT) 
beräknats för olika gatuavsnitt år 2030 i 
alternativ 2, med Blekingevägen är stängd 
respektive öppen för genomfartstrafik på 
den östra delen genom Hammar. Buss i 
linjetrafik förutsätts dock trafikera hela 
Blekingevägen.  
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Bild 17 – 5-bent cirkulationsplats i korsningen 
väg118/Hammarleden/E22 i trafikplats Hammar. 

3.2.3 Distributionstrafik 
Enligt underlag från exploatören bedöms 
distributionstrafiken till område 3 bestå av 
20-25 leveranser per dag, med störst 
andel lätta lastbilar. 

Den största delen av distributionstrafiken 
förutsätts i alternativ 2 köra in via 
anslutningen till cirkulationsplatsen i 
trafikplats Hammar (korsning J, se  
bild 19). 

Det innebär minskade körvägar för 
distributionstrafiken inne på fastighete, 
men ställer samtidigt större krav på 
utformningen av direktanslutningen mot 
cirkulationsplatsen 

3.2.4 Kapacitetsanalys och 
korsningsutformning 

Korsningen väg 118/Hammarleden i 
trafikplats Hammar är i alternativ 2 
utformad som en 5-bent tvåfältig 
cirkulationsplats. Samtliga tillfarter 
föreslås också få två körfält, liksom 
samtliga utfarter utom mot påfartsrampen 
mot E22. En fri högersväng utanför 
cirkulationsplatsen föreslås för trafik från 
118 mot E22 (befintlig direktramp bedöms 
kunna användas). 

Cirkulationsplatsen blir så stor för att 
rymma samtliga fem anslutningar, att den 
går utanför befintligt vägområde. 

Alternativet innebär en stor känslighet för 
störningar. En absolut förutsättning för att 
skapa en anslutning direkt från 
parkeringsplatsen till en cirkulationsplats i 
trafikplatsen är att infarten till parkeringen 
utformas så att trafik in mot parkeringen i 
alla lägen har företräde gentemot all 
korsande trafik, t.ex. via en så kallad 
droppe. I annat fall finns risk för köbildning 
ut i cirkulationsplatsen. Detta innebär stor 
trafikfarliga situationer och kan i värsta fall 
också ge köbildning på ramp-
anslutningarna som växer ut på 
motorvägen vilket kan leda till snabba 

inbromsningar och andra farliga 
situationer. 

Anslutningen till parkeringen i område 3 
innebär också ytterligare en passage av 
en väg för gång- och cykelvägen längs 
väg 118 mellan Viby och Hammar. Den 
får då två passager i plan med 4-fältiga 
vägar i norra delen av trafikplatsen, vilket 
ökar olycksriskerna och minskar 
tryggheten väsentligt. Passagerna bör 
utformas med refug mellan körfälten samt 
farthinder i form av upphöjning före 
passagen. 
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Bild 18 – 5-bent cirkulationsplats i korsningen 
väg118/Hammarleden/E22 tillsammans med tidigare 
tänkt utformning av shoppingcenter och parkering i 
område 3. 

Alternativet innebär också själva 
anslutningen till område 3 kommer att 
uppta en stor del av fastighetsytan, vilket 
sannolikt minskar de exploaterbara 
ytorna. 

I alternativ 2 är trafikflödet inne i 
cirkulationsplatsen (i korsning H) hög och 
belastningen stor. Trafiksimulering i 
VISSIM har utförts för Alternativ 2 med 
Blekingevägen stängd för genomfarts-
trafik. Simuleringen visar att viss 
köbildning tidvis uppstår även på 
Hammarleden västerifrån i detta 
alternativ, som mest med 15-20 fordon. 

Mer allvarligt är dock att trafiken 
söderifrån inte avvecklas i tillräcklig 
utsträckning utan köer växer in i den 
södra cirkulationsplatsen (korsning L) förbi 
tillfarten från väg 118 söderifrån. Det 
innebär stor risk för trafikfarliga situationer 
och dessutom att trafiken på rampavfarten 
från E22 västerifrån påverkas med risk för 
köbildning upp på motorvägen, vilket inte 
är acceptabelt. 

Sammantaget innebär direkt-
anslutningen från parkeringen till en  
5-bent cirkulationsplats enligt 
alternativ 2 en stor risk för kapacitets-
problem totalt sett i trafikplatsen och 
en stor känslighet för störningar. Detta 
gör att denna lösning inte kan 
rekommenderas.  
 

Bild 19 – Trafikplats Hammar i alternativ 2. 

J 

L 


