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Trafikutredning tillhörande Detaljplan
för Bustorp 1.26 m.fl

Aktuell trafikutredning redovisar trafikmiljön i Bustorp, dess påverkan av föreslagen
detaljplan samt förslag på åtgärder.
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Bakgrund
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 Anläggningsprojektör Daniel Camenell.
Befintliga förhållanden

Karta 1 – Översikt
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Risatorpsvägen

norr om Risanäsvägen

Droppemålavägen

söder om Risanäsvägen

Nytt planområde

Huvudväg med
separat GC-väg

Risanäsvägen
Huvudväg med
separat GC-väg
Karta 2 – Nytt planområdet samt befintlig gatuutformning inom området.

Områdesbeskrivning
Bebyggelse
Bustorp/Risanäs är ett bostadsområde i södra Ronneby med dominerande
villabebyggelse. Totalt finns idag ca 60 bebyggda villatomter i området längst med
Risanäsvägen, en genomfartsgata som leder mellan
Risatorpsvägen/Droppemålavägen i öst och Vierydsvägen i väst. I den östra delen av
området, vilket berörs av aktuellt nytt planområde i form av passager ner mot
Risanäsvägen, finns ca 25 villatomterna
Hastighetsbegränsningar
Bustop/Risanäs ligger inom tättbebyggt område, vilket innebär att
hastighetsbegränsningen längs Risanäsvägen är 50 km/h medans
Risatorpsvägen/Droppemålavägen har en hastighetsbegränsning på 70km/h. Inom
bostadsområdena i Bustorp/Risanäs har lokala trafikföreskrifter ytterligare begränsat
hastigheten till 30 km/h.
Gatuutformning
Inom området varierar gatukaraktären stort. Gatubredden varierar mellan 3,0 - 5,5 m
i den östra delen av området till att vägen är ca 6,5 m på Gräsandsvägen i väst. Hela
området har även stora höjdskillnader, upp mot 15 meter vid lägsta punkt på
Risanäsvägen till högsta på Ejdevägen.
Det nya detaljplaneområdet kommer ligga ytterligare något högre.
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Bild på Ejdevägen

Kollektivtrafik
Området är väl försett med kollektivtrafik via busslinje 2 som trafikerar
Risatorpsvägen, med en hållplats strax norr om Risanäsvägen. Busslinjen ger 1timmestrafik under vardagar och 2-timmarstrafik under lördagar och söndagar.

Utredning
Dagens trafiksituation
Trafiken i Bustorp/Risanäs är främst av två karaktärer, genomfartstrafik på
Risatorpsvägen/Droppemålavägen och Risanäsvägen samt trafik inom
bostadsområdena.
Risatorpsvägen/Droppemålavägen
Trafiken längs Risatorpsvägen/Droppemålavägen, 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, respektive 1300 fordon/dygn. Uppmätta hastigheter på
Risatorpsvägen, 70-väg, redovisar v85 (85% av de som kört) en hastighet på 80
km/h eller lägre och vmax (högsta uppmäta hastigheten) har uppmätts till 157 km/h.
På Droppemålavägen, en 50-väg, strax norr om cirkulationsplatsen, visar
redovisningen att hastigheterna håller sig närmre den skyltade
hastighetsbegräsningen.
Mätningarna är utförda under vintertid, vilket kan innebära att ÅDT:n kan vara
högre under sommarhalvåret.
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Mitt för det nya detaljplaneområdet går en mindre väg öster om Risatorpsäven till
fem bostäder och en parkeringsplats till Södra Brunnskogens Naturreservat.
Risanäsvägen
Trafiken längst Risanäsvägen omfattas av genomfartstrafik men även trafiken till
bostäderna i området. Mätningar genomförs kontinuerligt där ÅDT ligger runt 850
fordon/dygn. Uppmätta hastigheter på denna 30-väg redovisar v85 på 42 km/h och
vmax har uppmätts till 70 km/h.
Samtliga vägar i bostadsområdena, med infarter från Risanäsvägen, är
återvändsgator vilket medför att ingen genomfartstrafik sker. Inga trafikmätningar
finns genomförda, baserat på antalet boende bedöms trafiktalen som låga. Då inga
större hastighetsdiskussioner heller pågått under de senaste åren bedöms inte
hastigheten vara ett problem inom områdena.
Gång- och Cykelvägar
Inom bostadsområdena finns det en gång- och cykelväg som knyter ihop Ejdevägen
med Risanäsvägen. Längst Tegelbruksvägen finns den en enkelsidig trottoar.
Risatorpsvägen och Risanäsvägen har utbyggd gång- och cykelvägar, vilken
separeras fysiskt mot motortrafiken genom GCM-stöd.
Tillkommande trafik
Det nya detaljplaneområdet uppges möjliggöra för ca 80 nya marklägenheter på två
våningar. En grov bedömning ger ett antal extra fordonsrörelser med främst
personbil ökar till 240 – 320 st/dygn i den nu fullt utbyggda förslagna
planprocessen. Därtill kommer ökade rörelser av oskyddade trafikanter inom
området
Strategi
Trafiksystemet i Bustorp/Risanäs 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.

Föreslagna åtgärder
Biltrafik
Med tanke på det nuvarande bostadsområdets vägar och dess utformning ses det som
opassande att leda trafiken genom dessa och ner till Risanäsvägen, utan en ny
anslutningsväg mot Risatorpsvägen är att föreslå.
För att kunna få till den bästa lutningen på vägen till det nya detaljplaneområdet,
som kommer byggas uppe på berget, ses vägen gå på den norra sidan av platåerna
och ansluta till Risatorpsvägen.
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Eftersom Risatorpsvägen är en viktig länk mellan Ronneby Centrum och
Ekenäsområdet bedöms det av stor vikt att framkomligheten försatt blir hög.
För att uppnå en god kapacitet behövs en större ombyggnad av korsningen där man
även inkluderar vägen på den östra sidan av Risatorpsvägen, detta för att få ner
antalet korsningar längst Risatorpsvägen.
En cirkulationsplats skulle förutom att lösa kapacitetsproblemen även bidra till att
förbättra trafiksäkerheten i korsningspunkten genom att ta bort behovet av
vänstersvängar samt utgöra en naturlig hastighetsdämpande åtgärd. Därtill skulle en
cirkulationsplats vara positiv för de oskyddade trafikanterna genom att möjliggöra
för säkrare och tydligare GC-passager. Den hastighetsdämpande effekten som en
cirkulationsplats har skulle bidra till en lägre hastighet även för dem som befinner
sig i korsningspunkten mot Risanäsvägen.
Kollektivtrafik
På platsen för den tänkte cirkulationsplatsen finns idag en busshållplats.
En ny cirkulationsplats i kombination med en ny GC-överfart i anslutning till
busshållplatserna är positiv för resenärernas trygghet och trafiksäkerhet när de ska ta
sig mellan busshållplatserna. Att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i
anslutning till busshållplatserna är av stor vikt för att stärka förutsättningarna för att
fler ska välja kollektivtrafiken som färdmedel. För att ytterligare stärka
kollektivtrafikens attraktivitet bör de befintliga busshållplatserna flyttas något och
förbättras. Detta kan ske genom att de förses med väderskydd och nya
cykelparkeringsplatser.
Gång- och cykeltrafik
Längst med Risatorpsvägen/Droppemålavägen och Risanäsvägen finns det idag ett
välutbyggt gång- och cykelvägnät.
Det nya detaljplaneområdet kommer i huvudsak att ha anslutande gång- och
cykelvägar mot Risatorpsvägen med även ner mot det befintliga bostadsområdet i
söder.
Skiss på föreslagen lösning
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