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SAMMANFATTNING
Trafikutredningen omfattar framtagande av gällande förutsättningar
och förslag till åtgärder i förbindelse med universitetets etablering i
Ölandshamnen. Förutsättningarna för samtliga trafikslag resulterar i ett
antal förslag som omfattar goda kopplingar för de gående till Linnéuniversitetet, centrala Kalmar, Kalmar slott, kollektivtrafik samt övriga
målpunkter. För cyklister föreslås ett övergripande cykelnät som knyter
an till befintligt nät och skapar orienterbarhet och god framkomlighet
såväl inom området vid Ölandshamn som inom centrala Kalmar och
Kvarnholmen. För biltrafiken skapas goda möjligheter till parkering och
tillgänglighet även om det är de oskyddade trafikanterna som prioriteras inom hela området. Den tunga trafiken har beaktas och riskanalysen för transport av farligt gods har bidragit till utformning av gaturum
och korsningspunkter.
Utredningen omfattar även en sammanfattning av bakgrund och
nuläge samt det arbete som sker parallellt med trafikutredningen. Framtagning av en utvecklingsplan för Linnéuniversitetet och en grönstrukturstudie sker i ett nära sammarbete med trafikutredningen som behandlar
samma område men med olika intressen och aspekter.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Under våren 2013 pågår ett planarbete där
en flytt av Linnéuniversitetets totala lokalbehov
prövas i Ölandshamnen. Planarbetet medför att
universitetets trafikalstring och parkeringsbehov
flyttas från andra delar av staden till Ölandshamnen. Syftet med trafikutredningen är att
behandla dessa trafikfrågor. Trafikutredning har
tagits fram i sammarbete med Kalmar kommun,
Linnéuniversitetet, Malmström/Edström arkitekter och Jais arkitekter samt landskapsarkitekter
på Sydväst.
Syftet med utredningen är vidare att ta fram förändring av trafikflöden pga exploateringen av
Linnéuniversitetet samt att beräkna behov och
placering av parkering för såväl biltrafik som
cykeltrafik. För cykeltrafiken ingår det i utredningen att knyta an till befintliga stråk inom
Kvarnholmen och övriga tätorten.
Utredningsområdet är fokuserat mot Ölandshamnen och anslutande områden. Målsättningen är att området för Linnéuniversitetet ska
få en funktionell placering som är väl integrerat
i staden med goda kopplingar till kringliggande
verksamheter och målpunkter över en längre tid.
Målsättningen för trafiken inom området är att
skapa stadsmässiga gaturum där ytorna omorganiseras och omgestaltas så att oskyddade trafikanter får högst prioritet.
Trafikutredning till detaljplan Linnéuniversitetet i Ölandshamnen
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stationsområdet. Kartan nedan visar befintliga
cykelvägar inom centrala Kalmar och Kvarnholmen, dessa markeras med blå linjer.
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Närmsta badplatsen finns på Barlastholmen där
Ölandshamnen ligger, finns även badplatser på
Kvarnholmen och vid Kalmarsundsparken.

finns ingen annan cykelväg på Barlastholmen
och Ölandshamn. Det finns en cykelpump
för allmänheten invid domkyrkan och en vid
Ölandshamnen samt att det finns låsbar parkeringsmöjlighet för cyklar längs Ölandskajen vid
Nor

På Kvarnholmen finns ett antal målpunkter med
domkyrkan på cirka 800 meters avstånd från
Ölandshamnen och tågstationen på cirka 500
meter. På Kvarnholmen ligger Baronen köpcentra och ett flertal butiker längs smågatorna, där
finns även Kalmar museum och en småbåtshamn. På andra sidan om Ölandshamnen ligger
Kalmar slott, Stadsparken och Konstmuseet.
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På Ölandskajen går ett cykelstråk som sträcker
sig österut mot Kvarnholmen och småbåtshamnen och nordväst mot Kalmar slott. Annars
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Båttrafik
Småbåtshamnen trafikeras idagsläget av ett
antal fritidsbåtar både motor- och segelbåtar
under sommarhalvåret.

Kollektivtrafik

bussarna måste passera järnvägsspåret i korsningen Södra vägen/Järnvägssgatan. I dagsläget trafikerar inga bussar Ölandshamnen eller
Ölandskajen utan samtliga bussar angör Kalmar
Central via Kvarholmen.

Närmsta hållplatsen från Ölandshamnen är
Skeppsbron och ligger endast 400 meter från
hamnen.

mot
Lindsdal

Tågtrafik

Stationen ligger på Kvarholmen cirka 500 meter
från Ölandshamnen. Stationen trafikeras med
Öresundståg cirka ett tåg i timmen och med SJ
regionaltåg med fem tåg per dag i vardera riktning.

Lindsdal
Norrlidshemmet

Smedby

Norrliden

Kalmar Central är slutpunkten för två olika järnvägsbanor, kust- till kustbanan och Stångådalsbanan. Kust till Kust-banan går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. I Alvesta ansluter
banan till södra stambanan mellan Stockholm
och Malmö. Stångådalsbanan går mellan Linköping och Kalmar.

Hansa
City
Djurängen
Berga
Funkabo
Oxhagen

Tegelviken

Busstrafik

Idag ligger Kalmar busstation i anslutning till
Kalmar Central. Busstationen trafikeras av 7
tätortslinjer (inklusive närtrafiken) och ungefär
20 landsbygdslinjer, KLT Kalmar Länstrafik. Bussarna angör bussterminalen från Stationsgatan
från både väster och öster. Detta innebär att

Gamla
Industriområdet

mot
Färjestaden

N

Länssjukhuset
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Barlastgatan har cirka 1000 fordon per dygn
med 18% tungtrafik.
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Trafiken på Kvarnholmen är måttlig. Trafiken
hanteras inom gaturummen med en god balansering mellan trafikens anspråk och stadsrummets funktion i staden. Trafiken vid Ölandshamnen sker idag på Ölandskajen, Järnvägsgatan/
Tjärhovsgatan och Barlastgatan. Målpunkter för
biltrafiken är främst parkeringsytor, industriverksamheter och Byteatern.
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Kopplingen mellan det övergripande nätet och
huvudnätet är svagt och ibland tvingas trafiken
använda huvudnätet istället för det övergripande nätet. Detta leder till att biltrafiken tar
plats på bekostnad av balansen mellan samtliga
trafikslag och på bekostnad av vilken roll gaturummen kan spela för stadens utveckling. Kvarnholmen angörs via fem huvudvägar Ängöleden,
Fredriksskansgatan, Södra Kanalgatan, Olof
Palmes gata och Järnvägsgatan.

Enligt trafikräkningar som Kalmar kommun
utfört 2006 är medelvardagsdygnstrafiken på
Ölandskajen 5697 fordon per dygn, enligt en
räkning 2011 fås en trafikmängd på 4985 fordon per dygn och 2012 4800 fordon per dygn.
Detta tyder på en minskning i trafikmängden. Till
höger redovisas senast mätta trafiksiffror kring
Ölandshamnen.
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s

Biltrafiknätet i Kalmar är väl utbyggt. Det övergripande nätet går längs E22 och Ölandsleden.
Farligt gods hänvisas till Södra vägen och Järnvägsgatan. På den övergripande nivån är nätet
väl sammanhållet med de stora infartsvägarna
Ängöleden, Norra Vägen och Erik Dahlbergs
väg. Samtliga vägar har god kapacitet, undantag kan finnas vid korta korsningsavstånd eller
om busstrafik prioriteras.

Juteg

Biltrafik

Trafikmätningar av Kalmar kommun från 2012. Angiven trafikmängd i fordon per dygn, ÅVDT (årsvardagsdygnstrafik) samt andel tung trafik i procent.
April 2013
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Enligt STRADA har två olyckor skett inom området för detaljplanen under tioårsperioden 20032013. En av olyckorna var svår och inträffa
på Tjärhovsgatan, det var en singel olycka
som berodde mer på dåligt underhåll än en
bristande trafiklösning. Den andra olyckan var
lindrig och skedde på Ölandskajen mellan en
gående och en bil.
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I närheten av Ölandshamnen sker parkering
delvis vid Baronen köpcentra och delvis på baksidan av Centralstationen där det är långtidsparkering för pendlare med 7 dygns parkering samt
24 timmars parkering vid Barlastgatan. Totalt
finns det 425 platser vid Baronen och 301 platser bakom Centralstationen.
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På Kvarnholmen finns ett antal större mark parkeringar där merparten är avgiftsbelagd parkering i 24-timmar medan den centrala gatu
parkeringen kring gågatorna är korttidsparkering. Gatuparkeringen på östra Kvarnholmen är
24-timmars parkering.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Exploatering kring Ölandshamnen
Området kommer totalt att omfatta cirka 64 000
m2 BTA där Linnéuniversitetet omfattar 49 000m2
nya lokaler och 9 000m2 befintliga lokaler samt
6 000m2 extern verksamhet i form av konotor
och restaurang. Området gränsar till Baronen
köpcentrum i öster och norr om området ligger en tomt som är utpekat för hotelletablering.
Enligt ett hotellprogram daterat 2012.10.12 från
Invest Kalmar AB omfattar området 10 000m2
hotell- och externa verksamheter. Väster om
området ligger Sylvanderparken som är en målpunkt för rekreation.

Riskanalys
I samband med nybyggnationen av Linnéuniversitetet och hotelletablering vid Ölandshamn
har en riskanalys tagits fram för att klargöra
eventuella åtgärder till följd av närhet till Järnvägsgatan och järnvägen där farligt gods transporteras samt närheten till hantering av farliga
ämnen på Tjärhovet. Analysen omfattar nuläget
samt efter byggnation med eller utan åtgärder.
Slutsatsen i analysen är att säkerhetsavstånd till
Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan där brandfarlig vätska transporteras krävs. Individrisknivån
sträcker sig fram till 30 meter från vägkanten,
mellan 20 och 30 meter är risknivån låg. Inom
aktuellt område är åtgärd i form av hastighets10

sänkning till 30km/h är en förutsättning samt
att Järnvägsgatan och Tjärhovsgatans gaturum
inte utformas för stadigvarande vistelse utomhus.
Utformningen av området närmast vägen kan
även bidra till en sänkt hastighet, vilket medför
en reducerad risknivå för trafikanter och personer i omgivningen. Korsningspunkten bör utformas så att kollision undviks samt att låga hastigheter efterföljs.
Järnvägen ger endast ett begränsat tillskott till
risknivån i området pga begränsad användning
av järnvägen för farligt gods. För att säkerställa
risknivån krävs det att hastigheten på järnvägen
är högst 10km/h. Ett utökat nyttjande av järnvägen har ingen större inverkan.
Samhällsrisknivån till följd av transporterna av
farligt gods är lägre om byggnation utförs och
åtgärder vidtas, än risknivån i nuläget. Jämförelsen visar även att förväntat antal döda per år till
följd av transporterna är färre om byggnation
i kombination med riskreducerande åtgärder
utförs än i nuläget, vilket innebär att riskbidraget till följd av transporterna av farligt gods är
acceptabelt.
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MKB kv Eldaren
Under våren 2013 lät Kalmar kommun ta fram
en MKB för det berörda området. MKBn belyser problemet med tungtrafik och farligt gods på
Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan. Dokumentet
sammanfattar tre risker för trafik kring gatorna
med farligt gods:
1. Oskyddade trafikanter bör inte blandas med
trafiken på aktuell vägsträcka och det bör inte
ges möjlighet till oskyddade personer att uppehålla sig i närheten av vägsträckan.
2. Riskerna med passager över aktuell vägsträcka vid transport av farligt gods bör förtydligas. Risk finns inte bara vid farligt godstrafik
utan för all annan tung trafik.
3. Vid planering av passager och gångstråk
över farligt godsled bör säkerhetsfrågor prioriteras i fortsatt planarbete. Tung trafik innebär
högre risker och större konsekvenser generellt
och framförallt vid olycka med farligt gods.

Trafik
Samtliga trafikförutsättningar har tagits fram i
sammarbete mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. En stor fördel för området är att det
generera olika flöden under dygnet och under
året. Studenter och anställda nyttjar området
April 2013

under dagtid och besökare främst efter arbetstid
och framförallt turister under sommarhalvåret då
det inte sker någon undervisning. Detta medför
att mycket av ytor, torg och parkering kan samnyttjas inom området.

Busstation
Tågstation
HPL
Baronen
Hotell

Genererande verksamheter

Området kommer att bebyggas med universitetslokaler för cirka 6000 studenter varav en andel
endast deltidsstuderande. Universitetet har cirka
800 anställda (821 personer har tjänster som
motsvarar 763 heltidsanställda). Inom området kommer även ett bibliotek att byggas samt
paviljonger, caféer och serveringar utmed hamnrummet. Inom området finns Byteatern på Barlsatgatan som genererar en begränsad mängd
besökare.
Området gränsar till Baronen köpcentrum som
genererar trafik för besökare och anställda i
butiker och restauranger samt viss distribution.
Hotelletableringen kommer att generera trafik i
form av gående, cyklande, bilister och eventuellt busstransporter.
Sylvanderparken ligger väster om området och
inom utvecklingsplanen för Ölandshamn togs
området upp som potentiellt område för utveckling av rekreation och grönområde och är därmed en viktig målpunkt även om det inte är en
verksamhet.

Sylvanderpark

Linnéuniversitetet

Verksamheter inom och angränsande till utvecklingsområdet. Detaljplangränsen är markerad med streckad
grön linje, röd triangel markerad distribution till området och de gula trianglarna visar ungefärliga lägen för
entréer.

Trafikalstring

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg har trafikalstring till området tagits fram. I programmet skall
man uppge antal anställda/besökare eller kvm
BTA samt i vilken kommun beräkningen skall ske
och läge i staden. I programmet finns ingen kategori för universitet, beräkningarna är utförda för
ett gymnasium. En viktig skillnad mellan gymnasium och universitet är att studenter vid ett universitet endast har ett fåtal undervisningstimmar i
veckan och därav är på plats färre timmar under
dagen/veckan än vad studenter vid ett gymna-
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sium är. Det är dock större andel av studenter
vid ett universitet som har bil jämfört med vid
ett gymnasium. Observerade skillnader medför
totalt sett att den faktiska trafikmängden troligtvis kommer att bli mindre än den beräknade trafiken. Trafikalstringsverktygen gav ett resultat på
gerenerande trafik för universitetet genom ungefär 18000 resor per dygn med 69% gång och
cykel, 14% kollektivtrafik och 14% bil, dvs 2600
bilresor, 12600 resor till fots och med cykel samt
2600 resor med kollektivtrafik. Programmet
räkna om antalet resor till årsdygnstrafik med
1 879 fordon per dygn (ÅDT), vilket motsvarar
ungefär 2 087 årsvardagsdygnstrafik ÅVDT.
Hotelletableringen (5000m2 kontor och
5000m2restaurang/hotell) norr om Ölandskajen
kommer att generera ungefär 4000 resor per
dygn. Med färdmedelsfördelningen 80% gång
och cykel, 5% kollektivtrafik och 25% med bil blir
det 1000 bilresor, 3200 resor till fots och med
cykel samt 200 resor med kollektivtrafik. Detta
ger 729 fordon per dygn (ÅDT), vilket motsvarar
ungefär 810 ÅVDT.

Gång och cykel

I nuläget är miljön för fotgängare bristfällig
och lockar inte till rörelser inom området mer
än kring småbåtshamnen. För cyklister finns
det i dagsläget en cykelväg på Ölandskajens
April 2013
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södra sida mot småbåtshamnen som fortsätter
över Järnvägsgatan och norrut samt österut mot
Baronen. Inom Kvarnholmen sker cykling överlag i blandtrafik och enkelriktning blandas med
dubbelriktning samt ibland tillåts cykling mot
enkelriktning och ibland ej. Cykling sker ibland
på cykelfält och ibland på cykelvägar eller på
gångfarstgator i de mest centrala delarna är
cykling förbjudet.
Den nya verksamheten kommer generera
mycket rörelser till fots och med cykel för såväl
studenter, anställda och besökare, det är dock
svårt att uppskatta mängden fotgängare och
cyklister. Enligt trafikalstringsverktyget kommer
12600 resor att ske till fots och med cykel där
merparten studenter är cyklister och merparten
besökare fotgängare.
Behovet av cykelparkering är stort vid ett universitet och Linnéuniversitetet uppger att 80% av studenterna cyklar. Flera studenter går dock bara i
skolan vid ett par tillfällen i veckan och under ett
fåtal timmar per dag vilket medför att cykelparkeringen går att samnyttja mellan studenter till
stor del. Det är därav mycket svårt att beräkna
behovet av cykelparkeringsplatser. Kalmar kommun har tagit fram en parkeringsnormen för
Kvarnholmen och Malmen i augusti 2012 där
finns dock ingen kategori för universitet. Idagslä12

get sker undervisning mellan 10-15 dvs 5 timmar
och efter utbyggnaden skall det ske mellan 8-18
dvs i 10 timmar vilket medför en större samnyttjan av parkering för såväl cykel som bil.
Enligt parkeringsnormen beräknas ungefär 100
cykelplatser för restauranger och caféer inom
området. Dessa kommer belasta området efter
arbetstid, dvs minst 100 platser kommer att
samnyttjas och går att räkna bort. För hotelletableringen blir det totala behovet 80 cykelparkeringsplatser där 70 är för anställda och 10 för
besökare.

Båttrafik

Småbåtshamnen trafikeras idagsläget av ett antal
fritidsbåtar både motor- och segelbåtar under
sommarhalvåret, vilket även skall ske efter exploatering av området. Enligt utvecklingsplanen skall
hamnrummet bindas samman med en gångbro.

Kollektivtrafik

Enligt Kalmar länstrafik skall Ölandskajen börja
trafikeras med en busslinje efter sommaren 2013
från att i dagsläget inte ha någon busstrafik alls.
Den nya busslinjen skall ej stanna på sträckan,
däremot skall det eventuellt finnas möjlighet för
turistbussar att angöra hotellet norr om Ölandskajen.
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Biltrafik

Den nya verksamheten kommer att generera trafik dagstid året runt med betoning på turister och
besökare under sommarhalvåret och studenter
under resten av året. Tillkommande trafik som
Linnéuniversitetet förväntas generera blir cirka
2090 bilrörelser per dygn (ÅVDT) enligt trafikalstringsverktyget. Hotelletableringen genererar
cirka 810 bilrörelser samt eventuell turistbuss
och taxiangöring.
Bilparkeringen inom området skall täcka behovet för besökande, anställda och studenter. Linnéuniversitetet har som mål att minska bilåkandet bland sina anställda men måste samtidigt
täcka parkeringsbehovet så att inte kommunens
parkering nyttjas på fel sätt. Universitetet skall
täcka sitt parkeringsbehov inom fastigheten
dock finns goda möjligheter att samnyttja parkering mellan universitetet, hotellet och kommunens övriga parkeringsbehov framförallt efter
arbetstid och på sommaren. Växjö universitet
har en parkeringsnorm på 7 platser på 1000 m2,
skulle denna nyttjas i Kalmar blir behovet 350
platser. I Växjö är platserna gratis och universitetet ligger mer externt lokaliserat jämfört med det
framtida Linnéuniversitetet. I Kalmar skall dessutom parkeringen avgiftsbeläggas.
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Som nämnts tidigare omfattar parkeringsnormen
ingen kategori för universitet och eftergymnasial
utbildning. Då undervisningstiden utvecklas från
5 timmar till 10 medför detta en större samnyttjan av bilparkering.
Enligt trafikalstringsverktyget genererar universitetet 2090 bilrörelser per dygn dvs 1045 resor
till/från verksamheten och med en omsättning
på tre resor per parkeringsplats fås ett behov på
cirka 350 platser. Vilket stämmer bra överens
med parkeringsnormen för Växjö universitet.
Enligt parkeringsnormen beräknas ungefär 100
parkeringsplatser för restauranger och caféer
inom området. Dessa kommer belasta området
efter arbetstid, dvs minst 100 platser kommer
att samnyttjas och går att räkna bort. För hotelletableringen blir det totala behovet 113 parkeringsplatser med 73 för anställda och 40 för
besökare.
Det finns en samsyn kring att man inleder med
att tillföra området platser successivt under byggnationen och ökar eller minskar antal efter det
behov man ser uppstår. Detta sker för att undvika dyra investeringar som inte utnyttjas utan
endast leder till ”tomma” ytor inom området.
Under utbyggnadsskedet sker tillfällig parkering
på mark som ej exploaterats och kommer därmed att flyttas under utbyggnadens olika etap-

per. Det är viktigt att reglera och avgiftsbelägga
parkeringen under utbyggnadsskedet även om
det finns gott om markyta att utföra billig parkering på. Då man begränsar parkering i ett tidigt
skede sker liten risk för att skapa dåliga beteende som i ett senare skede inte tillåts.
Inom Ölandshamnen finns det idag 79 kommunala parkeringsplatser som enligt Kalmar kommun tillgodoses och samnyttjas inom de 350 nya
parkeringsplatserna. Vid Baronen försvinner cirka
18 platser enligt Utvecklingsplanen då det planeras torgyta på denna plats. Dessa platser ersätts
av befintlig parkering på Kvarnholmen som blir
ledig då universitetet flyttas. Inom området för
hotelletableringen finns det idag 67 långtidsplatser som måste tillgodoses när ytan bebyggs om

7460

8190
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Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan flyttas måste ytterliggare 155 platser tillgodoses ev i Sylvanderparken.

Tung trafik

Den tunga trafiken till området är idag stor och
kommer inte påverkas av den relativt lilla distributionstrafik som området kommer att generera.
Grovt räknat genererar området totalt 5% tung
trafik dvs 130 lastbilar per dygn till Ölandshamnen och 50 till hotelletableringen.

Järnvägsspåret som går parallellt med Tjärhovsgatan tillhör Kalmar Hamn och trafikeras en
gång per dag. Antal vagnar per tåg är ca 20
godsvagnar och hastigheten är låg med en högsta hastighet på 10 km/h.
Distribution till Baronen sker idag med cirka 6-12
lastbilar per dag men det varierar mycket från
dag till dag. Angöringen sker idag på väster
sida om Baronen intill befintlig markparkering
och vid uppfart till parkeringsytan som ligger på
Baronens tak.
Illustrationen visar en sammanställning av trafikfördelning inom området pga exploateringen. De svarta
rutorna anger det totala trafikflödet efter full utbyggnad av universitetet och hotellet samt den befintliga
trafikmängden medan de gröna textrutorna visar befintlig trafik plus trafik som alstras av endast universitetet.
Samtliga värden anger trafikflöde per dygn och bygger på befintliga värden samt antagna riktningsfördelningar enligt illustrationen.
April 2013
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FÖRSLAGET
Utbyggnaden av Ölandshamnen och hotelletableringen kommer att ske etappvis, även åtgärderna för trafiken, vilket medför att en del lösningar blir tillfälliga under utbyggnadsperioden,
i förslaget beskrivs den slutgiltiga lösningen.

Busstation

P

Tågstation

CPL

P
P

CPL

Baronen

P

Hotell
Sylvanderpark

CPL

CPL

CPL
CPL

P

privat

Linnéuniversitetet
P

P

Trafikrörelser inom och angränsande till utvecklingsområdet. Den gröna linjen markerar biltrafiken, den bruna
markerar båttrafiken, den blå markerar cykeltrafiken
och den röda markerar huvudströmmen för fotgängare.
De gula ringarna markear parkering för bil och cykel.

Gång
Inom området har fotgängare högsta prioritet
där miljön skall stödja utevistelse och skapa
goda och gena kopplingar till fots inom och
utanför området. Gående kommer framförallt att
14

färdas på sträckan mellan centralstationen och
universitetslokalerna. Det är främst på Ölandskajen som den stora strömmen för gående kommer att ske, inom området kommer strömmarna
delas upp och sila genom området och dess
olika byggnader (för utformning av Ölandskajen se Inzoom - Gaturrum).
Majoriteten av entréer ligger vända mot
hamnrummet och Universitetsplatsen. Ett antal
gående kommer även angöra området från bilparkeringen. Sylvanderparken ligger väster om
området kring parkrummet och är en målpunkt
för rekreation och grönområde. Gående måste
passera Järnvägsgatan för att nå parkrummet
(för utformning av korsningen se Inzoom - Korsningspunkter). För gående norrut vid Järnvägsgatan hänvisas man till gång- och cykelstråket i
parkmiljön eller parallellt med vägen på befintlig gc-bana.

cykelstråket i Sylvanderparken samt parallellt
med Järnvägsgatan på befintlig gc-bana. Korsning av Järnvägsgatan sker i samband med
T-korsningen av Ölandskajen (för utformning av
korsningen se Inzoom - Korsningspunkter). På
Barlastgatan sker cykling på separat cykelbana
norr om gatan.

Övergripande cykelnät

Kvarnholmen behöver en tydligare struktur för
cyklister för att skapa bättre framkomlighet och
orienterbarhet så att cykeln bättre kan konkurrera
med bilen. På nästa sida visas en skiss på föreslagna övergripande cykelstråk med varierande
standard.

Cykel

De röda cykelstråken har hög framkomlighet
och placeras i ytterkant av Kvarnholmen och
vänder sig främst till den som ska cykla genom
centrum och vidare. Stråket utformas med dubbelriktad separerad cykelbana som knytar an till
befintliga cykelstråk.

Inom större delen av området kommer cyklister att vara dominerande. Inom bebyggelsen
kommer cykling ske fritt på de gåendes villkor
medan cykling på Ölandskajen sker separerat
på egen bana (för utformning av Ölandskajen
se Inzoom - Gaturrum). Cykling väster om området sker både söderut och norrut på gång- och

De blå cykelstråken har lägre standard och
vänder sig till den som värderar närhet och har
centrum som målpunkt. Stråken utformas med
cykling i båda riktningarna dvs i de fall där
enkelriktning sker målas ett extra cykelfält i motsatt riktning (gäller på Västra Sjögatan, Ölandsgatan och västra delen av Fiskaregatan). För att
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få till ytor åt främst de röda stråken kommer viss
gatuparkering att tas bort och bilister hänvisas
till närliggande parkering.

RÖDA STRÅK
badplats
småbåtshamn
röda stråk, framkomliget
blåa stråk, närhet
gågata/gångfartsområde
röda stråk
1,5

Baronen

6,0

2,5

1,5

blåa stråk
befintliga stråk som bör ingå i
de röda/blåa stråken

Hotell

BLÅA STRÅK

befintliga stråk

Linnéuniversitetet

Illustrationen redovisar för det övergripande cykelnätet
på Kvarnholmen som kopplar till befintliga stråk samt
till universitetsområdet. Till höger illustreras typsektioner
på stråken.
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Båttrafik
Cykelparkering

Inom området för exploateringen kommer ett
stort antal cykelparkeringsplatser att anläggas.
I ett första skede har kommunen och Linnéuniversitetet kommit fram till att 1300 cykelplatser
byggs, i ett senare skede kan dessa utvecklas.
Med avseende på att universitetet utvecklas med
mer undervisningstimmar och mer samnyttjan
av platserna känns 1300 platser rimligt som ett
utgångsvärde. Enligt universitetet skall 25% av
cykelparkeringen placeras under tak där man
kan låsa cykeln, platserna placeras i garagen
tillsammans med bilparkeringen. Den cykelparkering som finns utomhus utförs som enkla cykelställ vilket ger ett diskret intryck när de är tomma,
men är rationella i dess funktion.

Småbåtshamnen skall även efter exploateringen
nyttjas därmed skall frihöjd för såväl motorbåtar
som segelbåtar uppnås i hamnen. Inom planarbetet föreslås en gångbro tvärsöver hamnrummet. Bron föreslås angöra torget vid Baronen i
samband med en sluss för båttrafiken. En förutsättning för att bångbron skall bli av är att båttrafikens framkomlighet inte begränsas.

Biltrafik
Trafikflödet som området genererar redovisas
under kapitel Förutsättningar. För biltrafik inom
området behandlas Tjärhovsgatan och Barlast-

BARLASTGATAN

Enligt givna förutsättningarna kommer en busslinje att trafikera Ölandskajen från sommaren
2013, dock skall ingen hållplats anläggas inom
området. Kalmar Central med tågstation och
busshållplatser ligger på 500 meters avstånd,
vilket betraktas som mycket god tillgänglighet
till kollektivtrafik för området. Korsningen mellan
Ölandskajen och Järnvägsgatan utformas med
avseende på svängande busstrafik.
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universitetet

Kollektivtrafik
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gatan medan Ölandskajen behandlas separat
för samtliga trafikanter. Barlastgatan har idag
en låg trafikmängd men med hög andel tungtrafik (den nya andelen tungtrafik blir cirka 5% från
dagens 28%). Trafiken kommer att öka pga att
parkeringsgaragen till Linnéuniversitetet föreslås
placeras utmed Barlastgatan med angöring via
gatan. Gatan är idag bred och har ett oidentifierat gaturum med blandtrafik, inga trottoarer
samt parkerade fordon längs gatan. Befintlig
körbanebredd varierar mellan 8 till 11 meter
bred. Gatan föreslås utformas med 7 meters körbana (relativt bred eftersom att två lastbilar skall
kunna mötas) och 4 meter separerad gång- och
cykelbana på norra sidan av gatan dvs mot universitetet och merparten målpunkter på sträckan.
Det stora flödet av gående och cyklande samt
utrymme för cykelparkering kommer att ske kring
hamnrummet och inte på Barlastgatan som är
en baksida av området.
Barlastgatan ingår inte i nätet för farligt gods
dock är andelen tung trafik stor på sträckan
därav sker separering för de oskyddade trafikanterna.

1,5

2,5

7,0
befintlig körbana 8-11

Tjärhovsgatan belastas med en större trafikmängd än Barlastgatan då det idagsläget går
mer trafik på sträckan samtidigt som samtliga
April 2013

bilister som angör parkeringsgaragen gör detta
även via Tjärhovsgatan. Gatan utformas likt
dagens utseende med körbana på 7 meter och
en gång- och cykelbana på 4 meter på västra
sidan mot Sylvanderparken (befintlig sektion
består av 8 meters körbana och 2 meter trottoar). Merparten gång- och cykeltrafik sker med
fördel inom Sylvanderparken där en gång- och
cykelbana skapas, Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan är utpekade som led för farligt gods och
på långsikt bör gående och cyklande flyttas
från gatan till Sylvanderparken. Då det finns en

befintlig gc-bana föreslås denna bevaras och
nyttjas i detta skede. Nedan visas en typsektion
på Tjärhovsgatan.

Parkering

Enligt förutsättningarna skall området rymma
totalt 350 parkeringsplatser vilket föreslås ske i
parkeringsgarage med angöring via Barlastgatan. Enligt utvecklingsplanen framgår det att två
garage placeras i södra delen av området. En
alternativ lösning är att parkeringsbehovet för
universitetet räknas samman med hotelletable-

TJÄRHOVSGATAN
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2,0

2,5

7,0
befintlig körbana 8,0
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ringen och kommunens övriga parkeringsbehov
inom området och ett gemensamt parkeringshus
skapas där samnyttjan kan ske.
Viss andel parkering till universitetsområdet bör
dock ske inom området, förslagsvis 125 platser.
Ett gemensamt parkeringshus kan med fördel
placeras utanför området med närhet till hotellet och centrala Kalmar. Hotelletableringen har
beräknat parkeringsbehov på 113 platser plus
de 67 befintliga kommunala platserna som tas
bort, totalt 180 platser. I ett samlat parkeringshus för hotellet och universitetet skulle samnyttjan mellan hotellparkeringen och parkeringen
för universitetet kunna ske i stor utsträckning.
Parkeringen för universitetet nyttjas dagtid under
skolperioden medan hotellet nyttjar parkering
främst kvällstid och under semester och sommarhalvåret. Enligt Malmös parkeringspolicy och
parkeringsnorm anges att samnyttjan av parkering till hotell under dagtid 10-19 kan ske till
50% (57 parkeirngsplatser kan samnyttjas). Ett
samlat parkeringshus inom tomten för hotelletablering skall förslagsvis rymma cirka 350 platser.

8,0
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totalt platser
samnyttjan

p-garage

p-hus

350+180=530

125+350=475

-

57

stort flöde

uppdelat flöde

placering

inom fastighet

kommunal mark

Ölandskajen

mer tillkommande trafik

mindre tillkommande trafik

korsning
Ölandskajen/
Järnvägsgatan

mer trafik

betydligt mindre
trafik på samtliga gator

korsning
Järnvägsgatan/
Tjärhovsgatan

mer trafik

betydligt mindre
trafik på samtliga gator

trafikfördelning

Tabellen visar för- och nackdelar (markerat med grönt
och rött) med p-garage, dvs separerad parkering för
universitetet, hotellet och övriga staden, kontra p-hus
med ett mindre parkeringsgarage inom universitetet
och ett större p-hus gemensamt för universitetet, staden
och hotellet.

begränsa övrig trafik på Järnvägsgatan. Utfarten från parkeringsgaraget kan med fördel
utformas så att endast höger sväng tillåts, vilket
medför att trafiken leds från Ölandskajen samtidigt som trafiken från parkeringen ej begränsar
huvudströmmen på Järnvägsgatan.
De två olika placeringarna av parkeringen bör
studeras vidare, dock kan man dra slutsatsen att
fördelarna med ett samlat parkeringshus överväger nackdelarna.

407
402

350
90%
10%

122

18

72
123

263
70%

Trafikfördelningen blir bättre vid införande av
ett parkeringshus som fördelaktigt placeras i
norra delen av tomten vid hotelletableringen.
Detta skulle medföra att merparten av biltrafiken
angör området från Järnvägsgatan och därmed
inte belaster Ölandskajen, Tjärhovsgatan och
Barlastgatan. Järnvägsgatan är idag en bred
gata så det finns gott om utrymme för ett vänstersvängfält in till parkeringshuset, vilket minskar
risk för köbildning på Järnvägsgatan. Trafik som
angör från söder sker medlöpande och anses ej

180
p-hus

30%

125 350
p-garage
125
100%350

Illustrationen redovisar trafikfördelningen på närliggande gator enligt de två olika förslagen där parkeringsgaraget redovisas i blått medan gult markerar
parkeringshus (siffrorna är en fördelning av parkeringsplatserna per angörande gata dvs inte trafikmängden).
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Inzoom - Gaturum
Inom området läggs extra fokus på utformning
av Ölandskajen då det är den centrala gatan
genom området. Utformningen av gatan kommer avgöra karaktären för området. Gatan är
idag en viktig infart till Kvarnholmen likt Södra
Kanalen, Fredriksskansgata, Ängöleden och
Olof Palmes gata. Trafikmängden är något mindre än Olof Palmes gata men målsättningen är
att skapa en god gata med befintlig trafikmängd
och på sikt minska trafikmängden genom att
gatan utformas så att gående, cyklande och
kollektivtrafiken gynnas samt att i det större perspektivet förhoppningsvis få trafikanter att välja
ett av de prioriterade färdmedlen framför bilen.
Gatan utformas som lågfartsgata, vilket innebär
att gatan utformas för låga hastigheter 30km/h,
med god framkomlighet och seperation mellan
fordon, cyklister och gående. Under arbetets
gång diskuterades gågata och gångfartsgata
likt ett flertal gator på Kvarnholmen men beroende på mängden cyklister och fordon i förhållande till mängden fotgängare valdes en
lågfartsgata. För att en gångfartsgata skall fungera ”krävs” det att flödet gående är lika stort
som flödet bilister och cyklande annars kommer platsen och hastigheten ändå följa cyklister
och fordon. En förutsättning för ett fungerande
gångfartsområden är även att rörelser sker i och
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tvärs över gatan vilket betyder att det skall finnas
målpunkter på båda sidor om gatan samt längs
en större del av sträckan detta kommer inte att
ske på Ölandskajen i ett första skede. En gångfartsgata gynnar fotgängare men försvårar framkomlighet och hastighet för cyklister, då stråket
på Ölandskajen redan idag är en viktig sträcka
för cykling skulle införing av gångfartsgata medföra en försämrad situationen för cyklister. Detta
är inte önskvärt då mängden cyklister kommer
att öka efter det att universitet byggts. Det är
även viktigt att gatan utformas i samklang med

övriga gator i Kalmar så att ett invant beteende
stärker upplevelsen och beteendet i gatumiljön
(att kalla gatan för gångfartsgata skulle ”skada”
övriga gångfartsgator som har helt andra förutsättningar).
Sektionen av gatan illustreras nedan och består
av ungefärliga mått; 5 meter närmst hotelletableringen som ger utrymme för trottoar med
kantstensparkeing för angöring samt utrymme
för bussangöring med avlastningsmöjlighet, 6
meter körbana, 5 meter avskiljd gång- och

cykelbana samt 7 meter för paviljonger och 2
meters uteservering samt en gångyta/kajpromenad på 5,5 meter närmst småbåtshamnen. Den
befintliga sektionen är 30 meter med 4 meter
mellan parkeringsytan och körbana, 8,5 meter
körbana och 18 meter kajyta för gående, cyklande och serveringar.
Hotellanläggningen bör placeras med husliv
som stöd åt gaturummet förskjutet 4 meter från
dagens körbanekant. Utrymmena för de oskyddade trafikanterna är generösa och gynnar
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såväl förflyttning som uppehåll i miljön. Cyklister
får en bred dubbelriktad cykelbanan väl avskild
från både fordon och fotgängare. I samband
med korsningspunkten av Ölandskajen/Järnvägsgatan skapas signalreglerade övergångsställen i övrigt möjliggör den smala sektionen
och de låga hastigheterna till korsande rörelser längs hela sträckan vilket gynnar fotgängarna. Separering mellan gående, cyklande och
fordon sker antingen via olika nivåer eller via
användning av olika material, dock är det viktigt att utförandet skapar en upplevelsen av ett
smalt gaturum med låga hastigheter och hög
säkerhet samt möjliggör full framkomlighet även
för rörelsehindrade.

Kalmar. Det är även denna sträcka som trafikeras av bussar, vid utformning av radier och
placering av refuger har den svängande busstrafiken varit dimensionerande. Biltrafiken får i
utformningen en sämre framkomlighet till fördel
för de oskyddade trafikanterna.
Korsningen är idag endast en oreglerad trevägskorsning med väjningsplikt från Ölandskajen. Förslagsvis utformas korsningen med signalreglering, vilket säkerställer fordonsrörelser
och minskar risken för kollision samtidigt som
passagerna för oskyddade trafikanter blir säkrare. Korsningen utformas med övergångsställen

Inzoom - Korsningspunkter
Ölandskajen/Järnvägsgatan

Korsningen mellan Ölandskajen och Järnvägsgatan utformas med hänsyn till ett stort flöde
gående och cyklande då korsningen har stora
målpunkter på samtliga sidor, hotellet och ev.
parkering, Sylvanderparken i parkrummet och
universitetet mm i hamnrummet. Hänsyn tas även
till det stora flödet tung trafik och farligt gods
som transporteras på industrispåret och på Järnvägsgatan/Tjärhovsgatan och vidare till Tjärhoven. Det stora bilflödet sker däremot mellan
Järnvägsgatan och Ölandskajen mot centrala
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Illustrationen visar principiell utformning av korsningen.
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på angörande gator samt en cykelöverfart på
Tjärhovsgatan som leder cyklister in i Sylvanderparken där en separerade gång- och cykelbana
finns. Korsningen bör inte vara upphöjd då
detta begränsar framkomligheten för den tunga
trafiken samt framkomligheten på industrispåret
däremot kan Ölandskajen vara upphöjd efter
korsningen. För att skapa en sammanhängande
yta mellan korsningen och Ölandskajen kan
korsningen förses med samma markmaterial som
Ölandskajen. Korsningen förses med ett körfält i
vardera riktning, refuger och signalreglering vilket leder till en god kapacitet som enligt beräkningsprogrammet Capcal får medel-kölängder
vid rött ljus på tre bilar och en kapacitet på 0,6
för Järnvägsgatan och Ölandskajen och endast
0,20 för Tjärhovsgatan (otillräcklig kapacitet
ger värden på över 0,8).
Korsningen förses med refuger som möjliggör
placering av skyltar och signalstolpar. Refug
bidrar även till god framkomlighet för äldre samt
skapar bättre orientering för personer med synnedsättning. En refug gynnar främst de oskyddade trafikanterna men bidrar även till att uppmärksamma korsningen och organisera platsen
för fordonstrafiken. Nackdelen med en refug är
att sektionen blir bredare och gaturummet större,
men ur trafiksynpunkten överväger de positiva
egenskaperna med refug de negativa.
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Nedan illustreras en skiss på en lösning utan
refuger för att skapa en smalare sektion.

Kapacitetsmässigt skulle en trevägskorsning med
väjningsplikt från Ölandskajen räcka. Man har
även studerat en korsning med cirkulationsplats
detta har dock valts bort av flera olika anledningar delvis pga av den tunga trafiken och
transport av farligt gods som helst undviker tvära
svängar med avseende på risk för att välta. Och
delvis pga platsen som skall signalera att staden
börjar med en tajt sektion vilket en cirkulationsplats omöjliggör. För biltrafiken och kapacitetsberäkningar krävs ingen cirkulationsplats.

Barlastgatan/Tjärhovsgatan

Korsningen mellan Barlastgatan och Tjärhovsgatan utformas med hänsyn till det stora flöde av
tung trafik som sker i korsningen, vid utformning
av radier har den svängande lastbilstrafiken
varit dimensionerande. Biltrafiken är begränsad
och nyttjar sträckan och korsningen främst för
angöring till parkeringsgaragen på Barlastgatan. Korsningen utformas som en trevägskorsning
med väjningsplikt från Barlastgatan. Korsningen
utformas med ett övergångsställe på Tjärhovsgatan norr om korsningen som knyter an till
gång- och cykelstråk på Barlastgatan och Sylvanderparken. Mängden oskyddade trafikanter
är begränsat då merparten nyttjar hamnrummet
på ”framsidan” av universitetsbyggnaderna.

Inzoom - Baronen
Tidig konceptskiss av JAIS arkitekter med smal sektion
utan refuger och med enhetlig markbeläggningen.

En lösning med signalreglering förespråkas
främst pga den stora andelen tung trafik och farligt gods som transporteras på sträckan enligt
Riskanalysen och MKB. Signalreglering bidrar
även till hastighetsdämpning så att 30km/h uppnås på sträckan för farligt gods inom området.

Illustrationen visar principiell utformning av korsningen.
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Torgytan väster om Baronen används idag till
angöring av distribution, markparkering för ett
fåtal platser samt angöring via ramp till parkeringsplatser på Baronens tak. Kalmar kommun
har kontaktat fastighetsägarna för en eventuell
förändring av ytan. Enligt utvecklingsplanen
föreslås här en torgyta kallad ”Hamnplatsen”
som möjliggör för uteserveringar med planteringar. Fastighetsägarna är positiva till att på
sikt flytta inlastningen och ta bort parkeringen
på taket som redan idag har låg nyttjande grad
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medan markparkering och staket kan tas bort Ölandshamnen
i ett tidigt skede. Utvecklingen av torgytan blir 1000 (A3)
i ett första steg en yta utan markparkering och
avstängningar men som ändå möjliggör angöring av distribution och tillgänglighet till parkeringen på taket. Illustrationen till vänster visar
den mark som behövs för trafiken, dvs köryta för
bilar att nå parkeringen samt ytor för distribution och angöring. Möblering och plantering
n
aje
av ytan får därav styras av trafikens behov. I ett
sk
d
an
senare skede tas inlastning och angöring till parÖl
keringen bort och ytan kan då vidarutvecklas
med serveringar och en mer långsiktig lösning.

Hamnplatsen
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Illustrationen visar behov för distribution (illustrationen
visar en semitrailer på 16 meter) till Baronen samt angöring till parkering på taket av Baronen.
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BESKRIVNING AV FÖ
Vi har följt tankarna om ett generellt
dess karaktär tagit utgångspunkt i Ka
Tillgängliga ytor såsom gångvägar oc
utgörs av hällar. Runt högskolans byg
en fris av smågatsten för cykelparker
utrustning. Antalet cykelplatser är i f
(efterfrågat antal 1125 st).
Hamnens nuvarande utformning vad
kajkanter har behållits förutom invid
sen, där en omgestaltning behövs fö
platsens potential. Ett antal “klipphäl
siktlinjer och visuell kontakt samtidig
erbjuda soliga lägen för diverse aktiv
ll
D å k
h

Illustration på ”Hamnplatsen” enligt SYDVÄST arkitektur och landskap.
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S L U T S AT S
Ölandshamnen får ett nytt utseende med ny
bebyggelse och ett rikare folkliv samt mer uppstrukturerade gaturum där de oskyddade trafikanterna prioriteras samtidigt som den tunga
trafiken och farligt gods beaktas.
Korsningar och gatusektioner utformas för att
skapa goda utrymmen åt samtliga trafikanter.
Efter införande av Linnéuniversitetet blir trafikflödena större kring närmiljön men med avseende
på det centrala läget är förhoppningarna att
kollektivtrafiken och förflyttning till fots och med
cykel skall dominera.
Framkomligheten för fotgängare förbättras och
miljöer att sitta, mötas och visats i skapas. För
cyklister skapas god tillgänglighet och framkomlighet till området och inom området skapas
goda möjligheter till parkering i närhet till entréer
och andra målpunkter.
För kollektivtrafiken skapas inga nya hållplatser,
dock skapas goda kopplingar till busshållplats
och centralstationen för gående och cyklande.

Båttrafiken får en mer central roll i Kalmar med
en mer attraktiv hamnmiljö och med ett utökat
service utbud.
Biltrafiken får god tillgänglighet men med
begränsad hastighet och framkomlighet då de
oskyddade trafikanterna har första prioritet. Bilparkering skapas i närhet till nya byggnader,
rekreativa miljöer och med närhet till Baronen
köpcentra och centrala Kalmar. Gatusektioner
och korsningar anpassas till tung trafik, vidare
arbete krävs med detaljutformning av gatusektioner, korsningar och cykelvägar.
Längs sträckan för farligt gods skapas en separerad gång- och cykelbana med säkra passager
över gatan som även hastighetsbegränsas till
30km/h. Korsningen med Ölandskajen utformas
med signal och refuger för att undvika kollisioner
och skapa säkra utrymmen för de oskyddade
trafikanterna med avseende på riskanalysen.
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