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Figur 1 Översikstkarta, Mörrum – Vekerum, Karlshamns kommun
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Figur 2 Utredningsområde med start/slutpunkt

Södra Cell

Jössarinken
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[Initiera]

1. Bakgrund

1.1. Bakgrund och syfte
Mörrum är en tätort med knappt 4 000 invånare, belägen ca åtta kilometer väster om Karlshamn, se
Figur 1 och Figur 2. Väg 554 (Byggesvägen) går i nord-sydlig riktning mellan Mörrum och Mörrums
bruk, Södra Cell. Väg 557 (Vekerumsvägen) ansluter till Byggesvägen och går via Vekerum och
Stilleryd till Karlshamn. Mellan Mörrum och Vekerum finns även väg E22 och trafikplats Mörrum Öst.

Väg 554 och 557 är viktiga förbindelser bland annat för transporter och arbetspendling till och från
Södra Cell. De många tunga transporterna utmed vägarna, tillsammans med avsaknaden av separata
gång- och cykelmöjligheter, skapar problem för oskyddade trafikanter som har svårt att röra sig i
området. Trafikverket planerar dock för en gång- och cykelväg mellan Stilleryd och Vekerum med
byggstart 2018/2019.

Det huvudsakliga syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera problem och brister på gång-
och cykelnätet mellan Mörrum och Vekerum samt ge Trafikverket, Karlshamns kommun och andra
intressenter samsyn kring det framtida behovet av åtgärder för oskyddade trafikanter. Projektet ska
föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomlighet för oskyddade trafikanter både utmed
sträckan mellan Mörrum och Vekerum men även i korsningspunkter. Åtgärderna syftar till att binda
ihop gång- och cykelvägnätet mellan Mörrum och Karlshamn. Avstånden mellan de olika orterna i
Karlshamns kommun är förhållandevis korta vilket ger goda förutsättningar för resor med cykel
avseende såväl arbetspendling som rekreation. Det finns även ett behov för barn och ungdomar att
cykla till aktiviteter i Mörrum och Karlshamn.

1.2. Problembild
Vägarna 557/564/554 är en del i ett utpekat regionalt huvudcykelnät, se Figur 3. Vägarna mellan
Karlshamn och Mörrum trafikeras av en stor andel tung trafik, ca 17 % på Byggesvägen och
Vekerumsvägen samt 28 % på Byggesvägen ner mot Södra Cell. På sträckan mellan Stilleryd och
Mörrum saknas idag cykelväg, dock kommer sträckan Stilleryd-Vekerum att byggas inom de närmsta
åren. Helheten behöver ses över, så nätet kan bli fullständigt.

1.3. Avgränsningar
Åtgärdsvalsstudien omfattar Mörrums tätort till Vekerum, primärt längs de statliga vägarna, se Figur
2. Hänsyn ska tas till planerad gång- och cykelväg vid Vekerum. Utgångspunkten har i första hand
varit att studera trafiksäkerhet och tillgänglighet för cyklister mellan Mörrum och Karlshamn.

1.4. Aktörer och övriga intressenter
Primära intressenter är Karlshamns kommun, Region Blekinge samt Blekingetrafiken.

Sekundära intressenter är räddningstjänst, Södra Cell, Stilleryds hamn samt boende i Vekerum och
Mörrum som kan påverkas av föreslagna åtgärder. Dessa intressenter är representerade av
Karlshamns kommun. Även länsstyrelsen är en intressent, dock har inga direkta kontakter tagits i
detta skede.
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Figur 3 Karta över regionalt utpekat huvudcykelnät Karlshamns kommun, ur Regional cykelstrategi för Blekinge
2018-2029

1.5. Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029

Regional cykelstrategi för Blekinge syftar till att främja cyklingen i länet genom att bygga ut
cykelinfrastrukturen för ökad och säker cykling, samt uppmuntra till ökad cykling och främjande av
cykelkultur i länet. Strategin inriktas i första hand på målgruppen vardagscyklister till arbete, skola,
fritidsaktiviteter eller andra viktiga målpunkter. I andra hand kommer målgruppen turist- och
rekreationscyklister där resan är del av målet. Blekinge läns fem kommuner och Trafikverket har ställt
sig bakom strategin som beslutades av regionstyrelsen 2017-11-05.

För att främja cyklingen i Blekinge har ett regionalt huvudcykelnät pekats ut, som i huvudsak går
utmed det statliga vägnätet och har sin förlängning i tätorterna på det kommunala vägnätet. Det
regionalt utpekade huvudcykelnätet kommer ligga till grund för utbyggnaden av cykelvägar utmed det
statliga vägnätet. Det finns ingen cykelpotentialutredning framtagen. Utgångspunkter i utpekandet har
varit att knyta samman cykelstråk och skapa ett sammanhängande cykelnät där potentialen för cykling
bedöms som störst, antingen mellan kommunhuvudort och omkringliggande orter eller mellan orter
och större målpunkter. Strategin innehåller mål för när det utpekade regionala huvudcykelnätet ska
vara utbyggt och huvudcykelnätet redovisas på karta för respektive kommun.

Kustnära turismcykelled genom Blekinge

Förstudien ”Kustnära cykelled genom Blekinge” genomfördes år 2014 av Region Blekinge tillsammans
med Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner. Studien redovisar en föreslagen
cykelledssträckning som har en hög attraktionskraft i sin kustnära sträckning, se Figur 4. Delar av det
regionalt utpekade cykelnätet ingår i den föreslagna sträckningen för Kustnära turismcykelled genom
Blekinge.
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Potentialen för ökad cykelturism bedöms mycket stor eftersom det finns en stor marknad i Europa och
intresset också ökar starkt i Sverige. Såväl de lokala turistorganisationerna som kommersiella aktörer
inom besöksnäringen i Blekinge uttalar att cykelupplevelse är efterfrågat och att ökad cykelturism kan
komma att göra väsentlig skillnad.

Figur 4 Förslag till kustnära cykelled genom Blekinge, ur förstudien från 2014

Åtgärdsvalsstudie Väg 544 Mörrum-Jössastigen, gång- och cykelväg

År 2017 upprättades en åtgärdsvalsstudie för cykel utmed väg 554 mellan Mörrum och Jössastigen. I
studien föreslås en separat gång- och cykelväg läng Byggesvägens östra sida, mellan Ringvägens norra
anslutning fram till Jössastigens anslutning. Gång- och cykelbanan avskiljs med kantstöd och över
Ringvägens norra och södra anslutningar anläggs gång- och cykelpassager.

Studien avser dock en liten sträcka i Mörrum och det har nu beslutats att göra en ny ÅVS som ska
utreda åtgärder för att binda ihop hela gång- och cykelvägnätet mellan Mörrums tätort via Vekerum
och vidare mot Karlshamn.

Åtgärdsvalsstudie Plankorsning Blekinge kustbana – Klavavägen (564)/Vekerumsvägen
(557)

År 2017 upprättades en åtgärdsvalsstudie för plankorsningen över Blekinge kustbana på Klavavägen. I
studien rekommenderas att plankorsningen ska behålla samma funktion som idag vilket tillåter både
fordon och oskyddade trafikanter att korsa järnvägen i plan. Oskyddade trafikanter använder
Klavavägen för att ta sig mellan Karlshamn/Vekerum och Södra Cell.

Åtgärdsvalsstudie Del av väg 554, Mörrum

Södra Cell Mörrum och Trafikverket har gemensamt tagit fram en åtgärdsvalsstudie (år 2015) för att
studera möjlig utformning på väg 554 samt in- och utfarter till Södra Cell, då företaget utökar sin
verksamhet. I studien redovisades även att gång- och cykeltrafikanter använder väg 555
(Forsbackavägen) för att ta sig mellan Mörrum och Södra Cell.
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Vägplan väg 557, Vekerum – Karlshamn, ny gång- och cykelväg delen Vekerum-Stilleryd

En vägplan för gång- och cykelväg mellan Vekerum och Stilleryd är under framtagande. Vägplanen
avslutas i Vekerum, i korsningen mellan väg 564 och väg 557, se Figur 5. Gång- och cykelvägen föreslås
bli 2,5 meter bred med separering med räcke alternativt mittstöd och placeras utmed norra sidan av
väg 557. Gång- och cykelvägen ska belysas. Åtgärden innebär att tillgänglighet, framkomlighet och
trafiksäkerhet ökar för oskyddade trafikanterna samt att tillgängligheten till hållplatser kommer
förbättras.

Figur 5 Planerad gång- och cykelväg i Vekerum

Finansiering/avsiktsförklaring

Prioriteringar görs utifrån Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 som är beslutad av
regionstyrelsen.

I strategin är hela sträckningen Mörrum-Stilleryd utpekad som regionalt huvudcykelnät, där cykelväg i
huvudsak saknas. Strategin innehåller inte några kostnadsbedömningar eller angivna årtal utan
prioritering görs i den löpande dialogen mellan Trafikverket, Region Blekinge och berörda kommuner.

I länstransportplanen avsätts medel för cykelåtgärder som medfinansieras av kommunerna utmed det
statliga vägnätet, samt medel i form av statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för att
exempelvis medfinansiera cykelåtgärder utmed det kommunala vägnätet. Ambitionen är att det
utpekade cykelnätet ska kunna färdigställas inom planperioden utifrån den ”pott” som avsätts för
cykelåtgärder i länstransportplanen 2018-29 tillsammans med 50 % medfinansiering från berörd
kommun.

Medverkande kompetenser och personer:
Maria Wedin, Trafikverket
Markus Jonsson, Trafikverket
Ulrika Jeppson, Trafikverket
Malin Dahlberg, Trafikverket
Veronika Sörvik, Trafikverket
Eventuell kommentar:
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[Förstå situationen]

2. Nulägesbeskrivning

2.1. Nuläge – faktorer som har betydelse för studien
Kommunfakta

Mörrum är en tätort med knappt 4 000 invånare, belägen ca åtta kilometer väster om Karlshamn. De
viktigaste målpunkterna i utredningsområdet är:

· Karlshamns tätort
· Södra Cell söderut längs väg 554 är en av kommunens största arbetsplatser
· Stilleryds hamn österut längs väg 557
· Mörrumsån är en viktig turistattraktion för fiskintresserade
· centrum väster om Mörrumsån med affärer, Laxens hus, skola osv
· mindre centrum vid korsningen väg 554/Karlshamnsvägen där Mörrums kyrka, bibliotek,

kiosk och verksamheter är belägna
· Mörrums station, väster om Mörrums ån
· Ifö Sanitär söder om stationen
· Mörrums skolor för åk F-5 i centrala Mörrum
· Norrevångsskolan för åk 6-9 samt idrottsplats/sporthall i norra Mörrum
· Jössastigens förskola öster om väg 554
· Tuvans förskola öster om väg 554
· ishall Jössarinken samt friluftsområde öster om väg 554

Miljöförutsättningar

Inom utredningsområdet finns ett antal miljöintressen, se Figur 6.

Centrala Mörrum omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (Mörrum K5). Området är ett av
Sveriges mest betydande centra för laxfiske allt sedan senmedeltiden. Området ligger till stor del
väster om utredningsområdet men en liten del omfattar väg 554, i höjd med Mörrums kyrka.

Mörrumsån omfattas av ett Natura 2000-område, riksintresse för naturvård enl. MB 3 kap 6,
riksintresse för Skyddade vattendrag samt riksintresse för Rörligt friluftsliv enl. MB 4 kap 1 och 2.
Mörrumsån ligger utanför utredningsområdet. E22, som passerar genom utredningsområdet, utgör ett
riksintresse för kommunikation. Så även Blekinge kustbana, anslutande industrispår ner till Södra Cell
samt Mörrums station.

Kring Vekerum finns även ett antal registrerade fornminnen samt fornlämningsområden. I området
öster om väg 554/söder om väg E22/norr om väg 557 finns stenhuggerilämningar (RAÄ Mörrum 443),
en stenkammargrav (RAÄ Mörrum 104:12) och en stensättning (RAÄ Mörrum 360). De två
sistnämnda ligger dock drygt 100 meter från väg 554. Området mellan väg 557 och Blekinge kustbana
utgör en fyndplats för flintyxa och bryne (RAÄ Mörrum 466). Utmed väg 564 finns några lämningar;
boplatser (RAÄ Mörrum 427, RAÄ Mörrum 429, RAÄ Mörrum 430 och RAÄ Mörrum 433) samt en
ristning (RAÄ Mörrum 469).

Södra delen av utredningsområdet, vid Vekerum, omfattas av riksintresse för Högexploaterad kust.
Vid Vekerum finns även en allé utmed väg 564.
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Figur 6 Natur- och kulturvärden i utredningsområdet
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2.2. Väg och trafik
Vägens standard och utformning

Väg 554 (Byggesvägen) är en statlig väg som går mellan Mörrum och Södra Cell, se Figur 7. Längs
vägen ansluter ett flertal kommunala och enskilda vägar. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. I höjd
med Ringvägen i Mörrum sänks den till 50 km/h. Vägbredden varierar från 6,6 m till 9,5 m utmed
sträckan. Genom tätorten passerar vägen grönytor och på västra sidan finns villaträdgårdar. Söder om
tätorten består sidoområdet av träd och bergspartier.

Figur 7 Byggesvägen, vänstra bilden söderut i höjd med Jössastigen och högra bilden söderut i höjd med E22

Figur 8 Vekerumsvägen, vänstra bilden väster ut mot Byggesvägen och högra bilden öster ut mot Vekerum

Väg 557 (Vekerumsvägen) ansluter till Byggesvägen och går i väst-östlig riktning via Vekerum och
Stilleryd till Karlshamn, se Figur 8. Vägen är tvåfilig, ca 6,5 meter bred med en hastighetsbegränsning
på 70 km/h samt anslutande enskilda vägar. Vägen är skyddsklassad.

Väg 564 (Vekerums byväg/Klavavägen) ansluter till trafikplats Mörrum öst på E22, passerar
Vekerumsvägen för att sedan fortsätta söder ut till Klaven, se Figur 9. Norr om Vekerumsvägen är
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hastighetsbegränsningen 50 km/h, på Klavavägen söder om Vekerumsvägen 70 km/h. Vägbredden
varierar från 3,6 m till 6,5 m utmed sträckan.

Blekingekustbana korsar Klavavägen, strax söder om Vekerumsvägen. Korsningen utgörs av en
plankorsning med bommar. I en tidigare ÅVS har det beslutats att korsningen ska vara öppen.

E22 passerar söder om Mörrum, planskilt under väg 554. Vägen är en mötesfri motortrafikled (2+1-
väg) på aktuell sträcka. E22 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som en nationellt och
internationellt viktig väg samt utgör rekommenderad väg för farligt gods.

Sträckan mellan trafikplats Mörrum öst och väg 558 vid Stilleryd (del av Byggesvägen samt väg 557)
ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som en kompletterande regionalt viktig väg för
godstransporter.

Väg 554 och 555 fungerar som omledningsvägar för E22 när denna behöver stängas av, exempelvis på
grund av olyckor eller underhåll. Avstängningar för underhåll sker cirka 3-4 gånger per år, främst
sommartid. Omledning av trafik från E22 sker vanligtvis för en körriktning i taget.

Figur 9 Vekerums byväg, vänstra bilden söderut mot Vekerum och högra bilden norrut från Vekerumsvägen

Trafikflöde och prognos

Trafikflödena utmed vägarna i området redovisas i Tabell 1. Andelen tung trafik är mycket hög på
vägarna från E22 söderut mot Mörrum Cell och Stillerydshamnen.

Tabell 1 Trafikflöden utmed de statliga vägarna 554, 557 och 564 (mätår inom parantes)

Vägnamn
ÅDT
(fordon/ dygn)

Tung trafik
(%)

Byggesvägen norr om E22 (2011) 3 870 4
Byggesvägen söder om E22 (2016) 2 940 17
Byggesvägen söder om väg 557 (2016) 1446 28
Vekerumsvägen (2016) 2 960 17
Vekerums byväg (2016) 100 5
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Kollektivtrafik

Hållplatser för regional och lokal busstrafik finns i centrala Mörrum, utmed väg 606, utmed väg 554
samt utmed väg 557, se Figur 10.

Den regionala busslinjen 350 mellan Karlshamn-(Olofström)-Sölvesborg trafikerar väg 557 och väg
554 med tre turer per vardag och riktning. Uppehåll görs vid hållplatserna Vekerum, Viadukten E22,
Jössarinken Mörrum, Lindegårdsvägen för att sedan fortsätta på väg 606 mot Mörrums kyrka.

I Karlshamn kommer kollektivtrafiken förändras från och med augusti 2018, då en satsning på
stadstrafik från orterna kring Karlshamn genomförs. För Mörrums del innebär detta fem turer i
vardera riktningen morgon och kväll, mellan hållplats Bygatan i centrala Mörrum, via E22 och
sjukhuset till Karlshamn. Utmed Byggesvägen kommer hållplatserna Lindegårdsvägen, Jössarinken
Mörrum och Viadukten E22 att trafikeras.

Det finns inga planer på att förbättra befintliga hållplatser utmed Byggesvägen. En flytt av hållplatsen
Vekerum görs i samband med byggnation av gång- och cykelvägen mellan Vekerum och Stilleryd.

Blekingetrafiken har tittat på underlaget för en kollektivtrafiklinje till Södra Cell. Enligt utdrag från
SCB visar det sig att det arbetar ca 400 personer som arbetar femskift på företaget. Dessa personer är
sprida över kommunen och man kan inte se att det finns några klara stråk som utkristalliserar sig. Till
exempel bor endast 17 personer i Mörrum, 8 personer i Vekerum samt 193 personer i Karlshamn (dock
spridda över staden).

Gång- och cykelvägnät

Vägarna 557/564/554 ingår i ett utpekat regionalt huvudcykelnät. Idag saknas separerade gång- och
cykelvägar utmed huvuddelen av väg 554 och väg 557. Separerad gång- och cykelbana finns utmed en
del av väg 554 i centrala Mörrum, utmed väg 606 samt från Karlshamn till Stilleryd, se Figur 10. För
sträckan mellan Stilleryd och Vekerum finns en vägplan som ännu inte är fastställd.

Gång- och cykeltrafiken mellan Mörrum och Södra Cell hänvisas till befintliga vägar, främst används
väg 555 (Forsbackavägen) som cykelstråk. Cyklister från Karlshamn/Vekerum ner mor Södra Cell
använder Klavavägen.

Det finns möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Mörrum och Karlshamn på en
separerad gång- och cykelbana. Denna passerar genom Asarum och är delvis belyst. Längs den
närmaste vägen mellan Karlshamn och Mörrum, via Vekerum, får cykeltrafikanter cykla i blandtrafik.

Längs västra sidan av väg 554, mellan väg 606 och Ringvägens norra anslutning, finns en belyst gång-
och cykelväg separerad med gcm-stöd. Övergångsställen och cykelöverfarter finns över väg 554, vid
väg 606 samt vid Ringvägens norra anslutning. Söder om Ringvägen nyttjar oskyddade trafikanter
befintlig vägren. Den stora målpunkten Jössarinken med omgivande friluftsområde nås således inte
via separerad gång- och cykelbana.

Gång- och cykelvägarna utmed de statliga vägarna är statliga medan övriga gång- och cykelvägar är
kommunala
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Figur 10 Befintliga gång- och cykelvägar samt busshållplatser
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2.3. Trafiksäkerhet
Under perioden 2008-01-01 till 2018-03-20 har totalt elva olyckor inträffat på väg 554, 557 och 564
inom utredningsområdet (enligt STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Av olyckorna
har en klassats som måttlig och nio som lindriga. En olycka har inte resulterat i personskada.

Cyklister har varit inblandade i två av olyckorna. Vid en av olyckorna har cyklisten blivit påkörd på
befintlig gång- och cykelbana vid Mörrumskiosken av en svängande personbil. Vid den andra
cykelolyckan har cyklisten blivit påkörd på övergångsstället vid korsningen mellan väg 554
(Byggesvägen) och väg 555 (Forsbackavägen). I denna korsning har även en singelolycka med moped
inträffat.

I korsningen mellan väg 554 och Jössastigen har det inträffat två olyckor med motorfordon. En
personbil har blivit påkörd bakifrån vid sväng från väg 554 norr ifrån in på Jössastigen och en
personbil blivit påkörd då man kört ut från Jössastigen.

Vid korsningen mellan väg 554 och avfartsrampen på E22 (söder om trafikplats Mörrum östra) har det
inträffat en korsningsolycka på grund av dåliga väderförhållande och väglag. Strax söder om
trafikplatsen har det även inträffat en singelolycka.

Dessutom har det inträffat fyra upphinnandeolyckor på väg 554 söder om Mörrums tätort, varav en
med epatraktor.

2.4. Korsningspunkter
Korsningen Byggesvägen/Ringvägens norra anslutning

Korsningen är en fyrvägskorsning där Ringvägen och Forsbackavägen ansluter till Byggesvägen, se
Figur 11. Det finns gång- och cykelbanor norr om korsningen samt mot väster, utmed Forsbackavägen,
och ett övergångsställe är placerat över Byggesvägen, norr om korsningen. Refuger finns i alla
anslutande ben.

Figur 11 Korsningen Byggesvägen/Ringvägen/Forsbackavägen (vänstra bilden mot väster från Ringvägen och
högra bilden gc-väg utmed Forsbackavägen)
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Korsningen Byggesvägen/Jössastigen

Jössastigen ansluter till Byggesvägen i en trevägskorsning, se Figur 12, med stopplikt från Jössastigen.
Söder om korsningen är sikten begränsad på grund av en backe. Norr om korsningen finns hållplatser
på båda sidor Byggesvägen.

Figur 12 Korsningen Byggesvägen/Jössastigen (vänstra bilden söderut utmed Byggesvägen och högra bilden
norrut utmed Byggesvägen)

Korsningen Byggesvägen/norrgående ramp till E22

Byggesvägen korsar E22 på en bro och till vägen ansluter fyra ramper från E22, se Figur 13.
Korsningspunkterna ligger i backe med något skymd sikt. Trafiken från ramperna har stopplikt
gentemot trafiken på Byggesvägen. På rampen för trafik norrut finns en refug.

Figur 13 Anslutande ramper från E22 till Byggesvägen (vänstra bilden västerut från norrgående ramp och högra
bilden söderut på Byggesvägen)
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Korsningen Vekerums byväg/norrgående ramp E22

Vekerums byväg ansluter till norrgående ramp på E22 i en trevägskorsning, se Figur 14. Rampen är
enkelriktad efter korsningen mot E22 medan den är dubbelriktad på sträckan till Byggesvägen. Utmed
den dubbelriktade delen finns en bred vägren på södra sidan. På Vekerums byväg finns en refug.

Figur 14 Korsningen mellan norrgående ramp och Vekerums byväg (vänstra bilden österut från Byggesvägen och
högra bilden från Vekerums byväg västerut mot Byggesvägen)

2.5. Kommande utveckling
I Karlshamns översiktsplan 2030 pekas Mörrums tätort med omgivning ut som ett område där fortsatt
utbyggnad ska ske, se Figur 15. Framtida utvecklingsinriktning är tätortsbebyggelse och bostäder i
Mörrums centrala delar, idrott och friluftsliv i de norra och östra delarna samt verksamheter i området
mellan Mörrum och Södra Cell (även inkluderat Vekerum). I första hand ska förtätningar göras, först i
senare skede ska nya utbyggnadsområden tas i anspråk.

Jössaområdet i östra Mörrum pekas ut som värdefullt, både som idrotts-, rekreations- och
friluftsområde. Området ska utvecklas ytterligare genom fler motionsslingor, strövstigar mm samt
ökad tillgänglighet. Det ska vara enkelt att ta sig hit genom ett väl utbyggt gång- och cykelnät och tät
kollektivtrafik. Ett detaljplanearbete pågår för att anlägga en ny träningshall, norr om befintlig ishall,
vid Jössa. En ny gc-väg planeras samtidigt från Karlshamnsvägen till ishallen.

Området mellan Mörrum och Södra Cell planeras i huvudsak för att möjliggöra etablering av
livsmedels- och prydnadsväxtproducenter, såväl i växthus som på friland. Fordonstrafik från odlingen
angör Forsbackavägen från Byggesvägen. Gång- och cykeltrafik ska planeras genom området, från
Stilleryd mot Mörrum utmed Vekerumsvägen-Byggesvägen.

Det finns ett markreservat för utbyggnad av en regional gasledning söder om Mörrum. Reservatet går i
öst-västlig riktning och korsar Byggesvägen mellan tätortsgränsen och E22. I nuläget pågår
nedgrävning av en högspänningsledning söder om Mörrum.

Kommunen planerar att byta ut den kommunala belysningsanläggningen utmed Vekerums byväg och
samtidigt grävs den befintliga luftledningen ned. Möjlighet finns att förtäta belysningsstolparna.
Projektering kommer påbörjas inom kort.
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E22 genom utredningsområdet samt Byggesvägen mellan E22 och Södra Cell hör till ett utpekat
vägnät med bärighetsklass BK4. Detta innebär att vägnätet kan komma att trafikeras av fordon som
väger upp till 74 ton.

Figur 15 Planerad utveckling i Mörrum enligt Karlshamn 2030, Översiktsplan för Karlshamns kommun

3. Problembeskrivning och målformulering

3.1. Preciserande av problem, brister och behov
Det finns behov av en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter mellan Karlshamn och Mörrum.
Den nya cykelvägen mellan Vekerum och Stilleryd innebär att Vekerum kopplas samman med
Karlshamn, dock kvarstår fortsättningen in mot Mörrum. Det är främst möjligheten till cykelpendling
mellan Mörrum och Karlshamn samt att cykla från Mörrum/Karlshamn till Jössarinken och dess
omgivande friluftsområde som utgör det största behovet i området. Det är många barn och ungdomar
som har Jössarinken som målpunkt. Idag används befintlig gång- och cykelväg via Asarum alternativt
cykling i blandtrafik utmed väg 554 och 557.
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Ovanstående i kombination med den höga andelen tung trafik på vägarna 554 och 557 innebär en
väldigt otrygg och osäker trafikmiljö för de oskyddade trafikanter som rör sig längs dessa vägar.

3.2. Krav och rekommendationer
Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029

I Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 finns riktlinjer framtagna som planeringsstöd för att
förbättra utbyggnaden av cykelvägarna i länet, både utmed statligt och kommunalt vägnät. I Tabell 2
redovisas riktlinjerna vad gäller utformningen av det regionala huvudcykelnätet utifrån trafiksäkerhet,
trygghet och komfort.

Tabell 2 Utformningskritierier (grönt: acceptabel utformning, gult: mindre acceptabel utformning, rött: inte
acceptabel utformning)

Hastighet ÅDT Standard

30 mjukt trafikrum - Cykelbana Cykelfält Blandtrafik
40 tätort - Cykelbana Cykelfält Blandtrafik
50/60 tätort - Cykelbana Cykelfält Blandtrafik
50/60 landsbygd - Cykelbana Cykelfält Blandtrafik

>=70
<1000 Cykelbana Cykelfält Blandtrafik
>1000 Cykelbana Cykelfält Blandtrafik

Planskilda korsningar ska övervägas där trafikflödet är stort, exempelvis där cykelstråket korsar väg
med tät busstrafik. I huvudcykelnätet inom tätort ska korsningar i största möjliga utsträckning vara
trafikreglerade med signaler. De kan även utformas som cykelöverfarter som säkras att fordon inte
framförs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, vilket sker genom väjningsplikt för bilister
och linjemarkering. Beroende på trafikmiljön kompletteras passagen eller överfarten med refuger eller
avsmalning. Vid hastigheter på 60/70 km/h ska refug eller avsmalning anläggas. Vid hastigheter över
eller lika med 80 km/h och ÅDT över 3 500 fordon/dygn ska korsningspunkten minst ha refug,
riktlinjen säger planskilt.

Inom tätbebyggt område ska det regionala huvudcykelnätet vara belyst antingen med egen belysning
eller indirekt via gatubelysning. På landsbygd ska det finnas särskilda skäl för belysning, exempelvis
målpunkter som skola, fritidsanläggningar som besöks på kvällar eller dylikt. I bedömningen av
behovet av belysning längs det utpekade regionala huvudcykelnätet i det enskilda fallet kan ett
riktvärde för hur många cyklister som utgör underlag för att motivera belysning vara av värde i
planeringen. Utifrån de cykelvägar som är belysta idag i Blekinge handlar det om ca 100
cyklister/dygn.

GCM-handboken – utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i
fokus

Genhetskvot är ett mått på hur gen en cykelsträckning är. Det innebär att cyklistens verkliga väg
divideras med avståndet fågelvägen. Det bör beaktas att beräkningen av kvoterna i hög grad påverkas
av hur långa eller korta sträckor som jämförs. Helst bör kvoten inte överstiga 1,25 (god standard), men
i vissa fall kan 1,5 vara acceptabelt.
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Vägar och Gators Utformning (VGU)

Utformningen av cykelinfrastrukturen på det statliga vägnätet regleras i Vägar och Gators Utformning,
VGU (Trafikverket, 2015), där detaljerna styrs upp i den enskilda åtgärden. På det kommunala
vägnätet är VGU ett rådgivande dokument. Enligt VGU (Övergripande krav kap. 2.1.2) ska separering
av gång- och cykeltrafik ske enligt Tabell 3.

Tabell 3 Form av separering för cykeltrafik enligt VGU

Landsbygd
Tvåfältsväg VR>= 80

Tätort
VR 80

Tätort
VR 60

Tätort
VR 30/40

Längs
sträcka

Stråk eller större flöden:
Egen bana eller
lokalvägnät

Måttliga flöden (dim. ÅDT
≥ 2000 f/d): Vägren
≥0,75 m

Små flöden: Blandtrafik

Egen bana eller
lokalvägnät

Stråk eller större
flöden: Egen
bana eller lokal-
vägnät

Små flöden:
Blandtrafik,
vägren eller
cykelfält

Behov av
separering utreds
från fall till fall

Korsande

Stråk eller större flöden:
Planskilt

Måttliga flöden: Ordnade
passager ev. med
hastighetsreglering

Små flöden: Ingen åtgärd

Planskilt alt
Hastighets-
säkring godtas
vid passage i
anslutning till
korsningstyp D

Planskilt, signal-
reglering eller
hastighetssäkring

Små flöden (2
körfält): Ingen
åtgärd

Behov av
separering utreds
från fall till fall

3.3. Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)
Specifika projektmål

· En tillgänglig, säker, trygg och gen cykelförbindelse mellan Mörrum och Karlshamn.
· Ökad arbetspendling med cykel mellan Mörrum/Karlshamn och arbetsplatserna i området.
· Bibehålla funktion och framkomlighet på de vägar som är utpekade i det funktionellt

prioriterade vägnätet.

Kommunala mål

· Karlshamn har goda förutsättningar för kollektivt resande samt gång- och cykeltrafik. Ny
infrastruktur ska planeras så att Karlshamns centrum kan nås inom 20 min.

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja ☒   Nej ☐
Jonas Johansson, Karlshamns kommun
Daniel Camenell, Karlshamns kommun
Peter Hermansson, Region Blekinge
Hans Sahlin, Blekingetrafiken
Eventuell kommentar:
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[Pröva tänkbara lösningar]

4. Alternativa lösningar

1 Ny gång- och cykelväg utmed Byggesvägen och Vekerumsvägen
(ny bro över E22)

Steg 4

Beskrivning

Ny gång- och cykelväg an-
läggs utmed Byggesvägen och
lokaliseras förslagsvis på
vägens östra sida. E22 passe-
ras på en ny bro öster om
befintlig. Den nya gång- och
cykelvägen fortsätter utmed
Byggesvägen fram till kors-
ningen med Vekerumsvägen.
Därefter fortsätter den utmed
Vekerumsvägen, förslagsvis
på norra sidan, och ansluter
till den planerade gång- och
cykelvägen vid Vekerum
(byggstart 2018). Cykelvägen
blir ca 2,6 km lång (2,3 km
fågelvägen).

Gång- och cykelpassager
krävs över Ringvägens norra
och södra anslutning, vid
Jössastigen samt vid ramper-
na på E22 (idag finns refug
på södra rampen).

Gång- och cykelvägen görs
minst 2,5 m bred och separe-
ras om möjligt från vägbanan
med skiljeremsa. I trånga och
kritiska passager kan sektio-
nen smalnas av. Gång- och
cykelvägen belyses inom
tätorten, mellan Ringvägen och Jössastigen.

Måluppfyllelse

Åtgärden uppfyller samtliga av de mål som är uppsatta för studien.

· En tillgänglig, säker, trygg och gen cykelförbindelse mellan Mörrum och Karlshamn.
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· Ökad arbetspendling med cykel mellan Mörrum/Karlshamn och arbetsplatserna i området.
· Bibehålla funktion och framkomlighet på de vägar som är utpekade i det funktionellt

prioriterade vägnätet.

Bedömd kostnad:

Kostnadspost Bedömd kostnad Kommentar

Cykelbana Byggesvägen/
Vekerumsvägen, ca 2 600 m

11 700 tkr 4,5 tkr/m (bergskär-
ningar och banker)

Belysning, ca 600 m 480 tkr 0,8 tkr/m

Bro över två körfält på E22 7 000 tkr Betongbro, stål kan bli
billigare

Passager över anslutande vägar, 4 st. 320 tkr 80 tkr/st.

Inlösen av mark 1 500 tkr Skog, jordbruk och tätort
inkl. interna kostnader

Byggherrekostnader, 30 % av
entreprenadkostnaden

6 300 tkr

Totalt ca 27 Mkr

Samhällsekonomi: Hög kostnad för åtgärd jämfört med de andra föreslagna åtgärderna.

Fördelning: Positivt för arbetspendling mellan Mörrum/Karlshamn med cykel, möjliggör för barn
och ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter (Jössaområdet), binder ihop stråket för
rekreationscykling.

Transportpolitiskt (uppfyllande av de transportpolitiska målen):

· Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
· Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i

trafikmiljöer, ökar.
· Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Den samlade bedömningen är att åtgärden uppfyller de transportpolitiska målen men till en
omfattande kostnad. Åtgärden innebär att cyklister helt separeras från övrig trafik vilket upplevs
som det mest attraktiva och trafiksäkra alternativet. Sträckningen bedöms som gen (genhetskvot
1,16). Då det inte finns någon cykelpotentioalutredning framtagen kan inte åtgärden effektberäknas.

Gå vidare: NEJ Motivering till NEJ: Hög kostnad, kan upplevas som en omväg och risken är
då att Vekerums byväg används av oskyddade trafikanter.
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2 Ny gång- och cykelväg utmed Byggesvägen med anslutning till
Vekerums byväg (ny bro över E22)

Steg 4

Beskrivning

Ny gång- och cykelväg an-
läggs utmed Byggesvägen,
med ny bro över E22. Gång-
och cykeltrafiken leds från
den nya bron över trafik-
platsen via en cykelpassage
till en cykelbana som anläggs
på befintlig ramp och avskiljs
med gcm-stöd. Trafikanterna
får sedan cykla i blandtrafik
på Vekerums byväg. Den
befintliga belysningen ska
bytas ut och kan då anpassas
till funktionen av cykelväg.
Cykelvägen blir totalt ca 2,6
km lång (2,3 km fågelvägen).

Gång- och cykelpassager
krävs över Ringvägens norra
och södra anslutning, vid
Jössastigen samt vid
ramperna på E22 (idag finns
refug på södra rampen).

Gång- och cykelvägen görs
minst 2,5 m bred och sepa-
reras om möjligt från väg-
banan med skiljeremsa. I
trånga och kritiska passager
kan sektionen smalnas av.
Gång- och cykelvägen belyses
inom tätorten, mellan
Ringvägen och Jössastigen.

Måluppfyllelse

Åtgärden uppfyller samtliga av de mål som är uppsatta för studien.

· En tillgänglig, säker, trygg och gen cykelförbindelse mellan Mörrum och Karlshamn.
· Ökad arbetspendling med cykel mellan Mörrum/Karlshamn och arbetsplatserna i området.
· Bibehålla funktion och framkomlighet på de vägar som är utpekade i det funktionellt

prioriterade vägnätet.



26 (32)

Bedömd kostnad:

Kostnadspost Bedömd kostnad Kommentar

Cykelbana Byggesvägen ca 1 400 m 6 300 tkr 4,5 tkr/m

Belysning, ca 600 m 480 tkr 0,8 tkr/m

Bro över två körfält på E22 7 000 tkr Betongbro, stål kan bli
billigare

Justering av ramp, ca 100 m (gcm-
stöd, justering av korsning)

100 tkr 1 tkr/m

Passager över anslutande vägar, 4 st. 320 tkr 80 tkr/st.

Inlösen av mark 800 tkr Skog och tätort inkl.
interna kostnader

Byggherrekostnader, 30 % av
entreprenadkostnaden

4 500 tkr

Totalt ca 19,5 Mkr

Samlad bedömning:

Samhällsekonomi: Relativt hög kostnad för åtgärd.

Fördelning: Positivt för arbetspendling mellan Mörrum/Karlshamn med cykel, möjliggör för barn
och ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter (Jössaområdet), binder ihop stråket för
rekreationscykling.

Transportpolitiskt (uppfyllande av de transportpolitiska målen):

· Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
· Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i

trafikmiljöer, ökar.
· Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Den samlade bedömningen är att åtgärden uppfyller de transportpolitiska målen men till en hög
kostnad. Åtgärden innebär cykling i blandtrafik på del av sträckan vilket kan upplevas som mindre
attraktivt och trafiksäkert jämfört med en separerade gc-väg. Dock uppgår antalet fordon till max
100 per dygn. Sträckningen bedöms som gen (genhetskvot 1,16). Då det inte finns någon
cykelpotentioalutredning framtagen kan inte åtgärden effektberäknas.

Gå vidare: JA Motivering till JA: Uppfyller samtliga mål och bedöms upplevas som den
genaste vägen.
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3 Ny gång- och cykelväg utmed Byggesvägen med anslutning till
Vekerums byväg via befintlig port under E22

Steg 4

Beskrivning

Ny gång- och cykelväg an-
läggs utmed Byggesvägen.
Norr om trafikplatsen byggs
ny gc-väg österut, parallellt
med E22 för att sedan an-
sluta till befintlig port, ca
400 meter österut. Därefter
får de oskyddade trafikan-
terna cykla i blandtrafik
utmed Vekerums byväg.
Cykelvägen blir totalt ca 2,9
km lång (2,3 km fågelvägen).

Gång- och cykelpassager
krävs över Ringvägens norra
och södra anslutning och vid
Jössastigen.

Gång- och cykelvägen görs
minst 2,5 m bred och separe-
ras om möjligt från vägbanan
med skiljeremsa. I trånga och
kritiska passager kan sektio-
nen smalnas av. Gång- och
cykelvägen belyses inom
tätorten, mellan Ringvägen
och Jössastigen, samt på
delen utmed E22 och genom
befintlig vägport.

Måluppfyllelse

Dragningen av gc-vägen är inte den genaste vägen mellan Vekerum och Mörrum utan kan uppfattas
som en omväg. Sträckningen har en genhetskvot på 1,27 vilket är på gränsen till god standard.
Vidare kan passagen genom vägporten och genom skogen upplevas som otrygg och mörk. Åtgärden
bedöms dock som tillgänglig och trafiksäker. Övriga mål för studien uppfylls dock:

· Ökad arbetspendling med cykel mellan Mörrum/Karlshamn och arbetsplatserna i området.
· Bibehålla funktion och framkomlighet på den vägar som är utpekade i det funktionellt

prioriterade vägnätet.
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Bedömd kostnad:

Kostnadspost Bedömd kostnad Kommentar

Cykelbana Byggesvägen, ca 1 700 m 7 700 tkr 4,5 tkr/m

Belysning, ca 600+650 m 1 000 tkr 0,8 tkr/m

Ny gc-väg genom vägport ca 200 m 500 tkr 2,5 tkr/m

Passager över anslutande vägar, 2 st. 160 tkr 80 tkr/st.

Inlösen av mark 850 tkr Skog och tätort inkl.
interna kostnader

Byggherrekostnader, 30 % av
entreprenadkostnaden

3 000 tkr

Totalt ca 13 Mkr

Samlad bedömning:

Samhällsekonomi: Relativ hög kostnad för åtgärd.

Fördelning: Positivt för arbetspendling mellan Mörrum/Karlshamn med cykel, möjliggör för barn
och ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter (Jössaområdet), binder ihop stråket för
rekreationscykling

Transportpolitiskt (uppfyllande av de transportpolitiska målen):

· Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
· Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i

trafikmiljöer, ökar.
· Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Den samlade bedömningen är att åtgärden uppfyller de transportpolitiska målen till en relativt låg
kostnad. Åtgärden innebär cykling i blandtrafik på del av sträckan vilket kan upplevas som mindre
attraktivt och trafiksäkert jämfört med en separerade gc-väg. Dessutom är sträckningen något
längre än övriga alternativ och kan upplevas som en omväg. Vidare kan den upplevas otrygg på
grund av att sträckningen inte går i anslutning till trafikerade vägar. Då det inte finns någon
cykelpotentioalutredning framtagen kan inte åtgärden effektberäknas.

Gå vidare: NEJ Motivering till NEJ: Uppfyller inte samtliga mål. Kan upplevas otrygg och
som en omväg. Risken är då att cyklister väljer att cykla längs Vekerumsvägen
alt Vekerums byväg vilket påverkar trafiksäkerheten negativ.

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja ☒   Nej ☐
Jonas Johansson, Karlshamns kommun
Peter Hermansson, Region Blekinge
Hans Sahlin, Blekingetrafiken
Eventuell kommentar:
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 [Forma inriktning och rekommendera åtgärder]

5. Förslag till inriktning och rekommendera åtgärder

Åtgärds-
förslag

Inriktning och rekom-menderade
åtgärder

Steg enligt
fyrstegs-
principen

Förslag till
fortsatt
planering och
hantering

Tidsaspekt
genom-
förande

Ansvariga aktörer,
genomförande

Förslag till finan-
siering

Kommentar

2

Ny gång- och cykelväg utmed
Byggesvägen med anslutning till
Vekerums byväg (ny bro över
E22)

4 Planläggning
och produktion

2019 resp
2022

Trafikverket och
Karlshamns
kommun

Regional plan och
medfinasering
från Karlshamns
kommun (50/50)

Befintlig belysning längs Vekerums byväg kommer bytas ut år 2018-2019. Karlshamns kommun förbättrar denna belysning och dimensionerar för gång- och
cykeltrafik. Detta görs oavsett när ovanstående gång- och cykelväg genomförs.

Kommunens önskemål är att planerad gång- och cykelväg även belyses mellan tätorterna. Kostnader samt ägande och drift för den tillkommande
belysningsanläggningen hanteras av kommunen men bör byggas samtidigt som gång- och cykelvägen. Avtal tas fram i senare skede. Krav på belysning ska
hanteras enligt VGU.

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja ☒   Nej ☐
Jonas Johansson, Karlshamns kommun
Peter Hermansson, Region Blekinge
Hans Sahlin, Blekingetrafiken
Eventuell kommentar:
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Arbetsprocessen

ÅVS startades genom ett internt möte på Trafikverket. Därefter gjordes en inventering i fält samt
beskrivning av befintliga förhållanden.

Ett startmöte genomfördes med Karlshamns kommun, Region Blekinge samt Blekingetrafiken.
Nuläget redovisades och diskuterades vid mötet, intressenterna delgav sin input och kunskap om
området och problemet. Vid mötet diskuterades och enades det kring problembeskrivning och målbild.

Ett andra möte för att diskutera möjliga åtgärder genomfördes via Skype. Inför detta möte översändes
även ett utkast på ÅVS-rapporten. Mötet resulterade i att alla parter var överens om att alternativ 2 är
att föredra och rekommenderas för fortsatt arbete.

Rapporten reviderades och avslutades.

Bilagor

GKI (Grov kostnadsindikation) för föreslagna åtgärder.

Kvalitetsgranskning

Genomförd: Ja ☒    Nej ☐   Datum: 2018-06-15

Utförd av: Mattias Holmqvist, PLsyu
Lars Bergström, PLsyu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum och underskrift av kvalitetsgranskare

Avslut av studie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Godkänd - datum och underskrift av chef
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Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö. Besöksadress Gibraltargatan 7
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 99 97.

www.trafikverket.se
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