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Trafikutredning tillhörande 
Detaljplan för Risatorp 2:2 mfl  

  

 

 

Aktuell trafikutredning redovisar trafikmiljön i Risatorp, dess påverkan av 

föreslagen detaljplan samt förslag på åtgärder.
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1 BAKGRUND 

1.1 Syfte 

Syftet med aktuell trafikutredning är att utreda förutsättningar för en god 

trafikmiljö baserat på de nya förutsättningar som föreslaget nytt 

detaljplaneområde medför. 

 

Trafikutredningen har genomförts av Teknisk samordnare Magnus Graad, 

Kommunledningsförvaltningen, och Trafik- och projektansvarig Sattar Zad, 

Tekniska förvaltningen. 

 

1.2 Befintliga förhållanden 

 

Karta 1 - Översikt 
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Karta 2 – Nytt planområde samt befintlig gatuutformning inom området. 

 

1.3 Områdesbeskrivning 

Bebyggelse 

Risatorp är ett bostadsområde i södra Ronneby där villabebyggelse dominerar. 

Totalt finns idag ca 100 bebyggda villatomter i området som delas i ett västligt 

och ett östligt bebyggelseområde av Risatorpsvägen, en genomfartsgata som 

leder mellan Ronneby centrum och Ekenäs. I det västra området, vilket berörs 

av aktuellt nytt planområde, finns de flesta villatomterna, ca 75 st. 

 

Ö. Varevägen 

gatubredd 4-5m 

Ö. Varevägen 

gatubredd ca 4m 

Mellangårdsvägen 

gatubredd 6m + 

dubbelsidig gångbana 
Ö. Varevägen 

gatubredd 5,5-6,5m 

Nytt planområde 

Risatorpsvägen 

Huvudgata + 

GC-väg (separ) 

Risatorp 

Stig mot 

strövområde i 

väster  
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Hastighetsbegränsningar 

Hela Risatorp ligger inom tättbebyggt område, vilket innebär att 

hastighetsbegränsningen längs Risatorpsvägen är 50 km/h. Inom både de östra 

och västra delarna av Risatorp har lokala trafikföreskrifter ytterligare begränsat 

hastigheten till 30 km/h. 

 

Gatuutformning 

Inom det västra området varierar gatukaraktären stort. Gatubredden på Östra 

Varevägen varierar från att i södra delen vara mellan 5,5 – 6,5 m emedan den i 

den norra delen minskar till endast ca 4 meter. Speciellt den nordligaste delen är 

smal och kurvig och anslutningen till Risatorpsvägen håller låg standard. 

 

 
Foto 1 – Norra delen av Östra Varevägen 

 

 
Foto 2 – Östra Varevägens utfart mot Risatorpsvägen 

 

Gatubredden på Mellangårdsvägen är 6 m och här finns dessutom dubbelsidig 

gångbana för fotgängare. 
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Kollektivtrafik 

Området är väl försett med kollektivtrafik via busslinjerna 24 och 25 som 

trafikerar Risatorpsvägen. Tillsammans ger de båda busslinjerna 1-timmestrafik 

under vardagar och 2-timmarstrafik under lör- och söndagar. 

 

2 UTREDNING 

2.1 Dagens trafiksituation 

Trafiken i Risatorp är främst av två karaktärer, dels längs Risatorpsvägen och 

dels inom bostadsområdet. 

 

Risatorpsvägen 

Trafiken längs Risatorpsvägen, där trafiken till allra största delen utgörs av 

genomfartstrafik mellan Ronneby centrum och Ekenäsområdet, är den 

dominerande trafiken inom området. Mätningar genomförs kontinuerligt där 

ÅDT ligger runt 1200 fordon/dygn, ÅDTv på motsvarande 1300 fordon/dygn. 

Uppmätta hastigheter redovisar v85 på 60 km/h och vmax har uppmätts till 100 

km/h. 

 

Risatorpsvägen har utbyggd gång- och cykelväg, vilken separeras fysiskt mot 

motortrafiken genom GCM-stöd. 

 

Västra bostadsområdet 

Inom västra Risatorpsområdet genereras den största delen av trafiken av de 

boende inom området där den dominerande målpunkten är färd norrut mot 

Ronneby centrum längs Risatorpsvägen. Längs Östra Varevägen sker en viss del 

av trafiken som genomfart från boende längre söderut på densamma, men detta 

bedöms vara för sammanhanget marginellt. Inga trafikmätningar finns 

genomförda på varken Mellangårdsvägen eller Östra Varevägen, men baserat på 

antalet boende bedöms ÅDT på dessa uppgå till mellan 100 - 300 fordon/dygn 

beroende på läge mm. Då inga större hastighetsdiskussioner heller pågått under 

de senaste åren bedöms inte hastigheten vara ett problem inom området. 

 

Längs delar av Mellangårdsvägen finns dubbelsidig gångbana och längs södra 

delarna av Östra Varevägen, dvs söder om korsning med Mellangårdsvägen, 

finns enkelsidig gångbana. I övrigt finns inga separerade gång eller cykelbanor i 

direkt anslutning till gatorna inom området. Utöver detta finns gång- och 

cykelväg som förbinder norra delen av Bredingavägen med Risatorpsvägen samt 

en avgrusad gångväg som sneddar genom området mellan Mellangårdsvägen 

och Östra Varevägen. 

 

Trafiksituationen längs norra delen av Östra Varevägen håller redan med dagens 

trafikmängder en låg standard. Dels är gatan smal och krokig samt därtill är 

anslutningen mot Risatorpsvägen brant och knyckig. Oskyddade trafikanter och 

övriga fordonstrafikanter hänvisas längs denna sträcka till blandtrafik inom 

samma tillgängliga yta. 
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2.2 Tillkommande trafik 

Det nya detaljplaneområdet uppges i ett första skede möjliggöra för ca 20 nya 

marklägenheter samtidigt som det förbereds för en utökning av området samt en 

möjlig ny anslutning västerut mot Hjorthöjdenområdet. En grov bedömning ger 

att antalet extra fordonsrörelser med främst personbil ökar med 60- 100 st/dygn i 

den nu föreslagna planprocessen, men kan komma att öka ytterligare i framtida 

scenarier. Därtill kommer ökade rörelser av oskyddade trafikanter inom området.  

  

2.3 Strategi 

Trafiksystemet i västra Risatorp bör hanteras på ett sätt som följer nedanstående 

prioriteringsordning: 

1. Tillhandahålla ett trafiksäkert, gent och framkomligt system för 

oskyddade trafikanter till, från och inom bostadsområdet. 

2. Tillhandahålla ett trafiksäkert och framkomligt system för övriga 

fordonstrafikanter till, från och inom bostadsområdet. 

 

3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

3 olika förslag på åtgärder för att hantera den förändrade trafiksituationen 

baserat på föreslagen ny detaljplan har studerats. Respektive förslag redovisas 

nedan. 

 
3.1 Nollalternativ 

Aktuellt förslag bygger på att inga åtgärder genomförs på det befintliga 

gatunätet. De trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblemen som redan innan 

planprocessens start finns längs främst den norra delen av Östra Varevägen 

förstärks ytterligare genom den tillkommande trafikmängden. 

Aktuellt förslag bedöms inte uppfylla en god trafikmiljö. 

 

3.2 Alternativ A 

Aktuellt förslag bygger på att prioritera de oskyddade trafikanternas säkerhet 

och framkomlighet före övriga trafikanters framkomlighet. 

 

Beskrivning av ingående delar i förslaget 

 Den nordligaste delen av Östra Varevägen ersätts av en gång- och 

cykelväg där anslutningen mot Risatorpsvägen utformas på ett 

trafiksäkert sätt. Övriga trafikslag hänvisas till utfart mot Risatorpsvägen 

via den bättre anpassade Mellangårdsvägen. 

 Östra Varevägen avslutas i norr med en vändplats dimensionerad för 

renhållningsfordon, dvs 15*15 meter. 
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 De delar av Östra Varevägen som understiger 6 meters gatubredd byggs 

ut till denna standard. 

 

Aktuellt förslag bedöms uppfylla en god trafikmiljö. Förslaget redovisas på 

karta 3. 

 

 
 Karta 3 – Alternativ A 

 

3.3 Alternativ B 

Aktuellt förslag bygger på att säkerställa både att de oskyddade trafikanterna på 

ett trafiksäkert sätt kan ta sig till och från det nya planområdet samt att prioritera 

framkomligheten för övriga trafikanter. Förslaget förändrar inte trafikföringen 

Nytt planområde 

Ny vändplats 

Enbart GC-trafik 

Trafiksäker GC-anslutning 

Gatubredd 6m 

Utfart från Östra 

Varevägen till 

Risatorpsvägen via 

Mellangårdsvägen 

Risatorp 
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inom området utan säkerställer att respektive trafikant har tilldelat separerat 

utrymme. 

 

Beskrivning av ingående delar i förslaget 

 Oförändrad trafikföring längs Östra Varevägen. 

 Östra Varevägen breddas till 6 meter och tillförs ny GC-väg längs norra 

delen (placeras på befintlig gata varför ny väg breddas åt norra sidan). 

 Östra Varevägens anslutning mot Risatorpsvägen ses över för att både 

tillgodose trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 

Aktuellt förslag bedöms uppfylla en god trafikmiljö. Dock kräver det utökade 

behovet av gatumark i norra delen av Östra Varevägen att skogsmark tas i 

anspråk, vilket både är ekonomiskt och naturvärdesmässigt kostsamt. Förslaget 

redovisas på karta 4. 

 

 

 Karta 4 – Alternativ B 

 

3.4 Alternativ C 

Aktuellt förslag bygger på att säkerställa att de oskyddade trafikanterna på ett 

trafiksäkert sätt kan ta sig till och från det nya planområdet. Även övriga 

trafikanters framkomlighet prioriteras högt. Trafiksäkerhetsproblemen längs 

norra delen av Östra Varevägen bibehålls och försämras ytterligare pga den 

tillkommande trafikmängden. 

Nytt planområde 

Risatorp 

Gata breddas till 

6 meter längs 

nya planområdet 

Gata breddas och tillförs 

ny separerad GC-väg 

Översyn av korsning både m.a.p. 

framkomlighet och trafiksäkerhet 
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Beskrivning av ingående delar i förslaget 

 Ny gång- och cykelväg mellan Östra Varevägen och Bredingavägen för 

att säkerställa trafiksäker anslutning ut mot Risatorpsvägen. 

 Oförändrad trafikföring längs Östra Varevägen. 

 Längs möjliga delar av Östra Varevägen som understiger 6 meters 

gatubredd byggs denna ut till 6 meter. 

 

Aktuellt förslag bedöms inte uppfylla en god trafikmiljö. Förslaget redovisas på 

karta 5. 

 

 Karta 5 – Alternativ C 

 

 

Nytt planområde 

Risatorp 

Gata breddas till 

6 meter längs 

nya planområdet 

Oförändrad 

trafikföring/

gatusektion 

Ny GC-väg 

Befintlig 

GC-väg 
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4 KOSTNADER 

Nedan redovisas en sammanställning av grovt bedömda åtgärdskostnader baserat 

på de redovisade förslagen. Inför genomförande måste projektering genomföras 

som mer i detalj tar fram investeringsbehov samt därtill hörande driftkostnader 

(vilka inte lyfts i detta skede). 

 

Förslag 

 

Kostnad 

(tkr) 

Nollalternativ  

Inga föreslagna åtgärder 0 

Summa 0 

Alternativ A  

Breddning av gata till 6 m 1000 

Ny vändplats 100 

Trafiksäkrad GC-utfart mot Risatorpsvägen 100 

Summa 1200 

Alternativ B  

Breddning av gata till 6 m 700 

Breddning av gata samt ny GC-väg (norra delen av Ö. Varev.) 2000 

Trafik- och framkomlighetssäkrad utfart mot Risatorpsvägen 300 

Summa 3000 

Alternativ C  

Breddning av gata till 6 m 700 

Ny GC-väg 150 

Summa 850 

Tabell 1 – Grovt bedömda åtgärdskostnader för resp. åtgärdsförslag 

 

 

5 REKOMMENDATION 

Baserat på föreslagen prioritetsordning, se 2.3, samt de för sammanhanget 

måttliga åtgärdskostnaderna rekommenderas utförande av åtgärder motsvarande 

alternativ A.  

 

Alternativ B bedöms även som genomförbart, men detta förslag ger mer 

påverkan på naturvärden samt är betydligt kostsammare. 

 

Vid genomförande motsvarande alternativ C kommer problematiken kring 

blandtrafik längs norra delen av Östra Varevägen att kvarstå eftersom oskyddade 

trafikanter kommer att nyttja denna genare sträckning trots att trafiksäkert längre 

alternativ erbjuds. 

 

 


