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1 inledning

1.1 Bakgrund

Södra Kvarnholmen i Kalmar är under omvandling. 
Industri och lagerverksamhet håller på att bytas 
ut mot universitet, verksamheter, kultur och 
boende. Områdets närhet till centralstationen 
och Linnéuniversitetets etablering gör att det 
är en attraktiv plats för de som vill etablera 
nya verksamheter. För att tillmötesgå detta har 
Kalmar kommun inlett ett arbete med ett antal 
nya detaljplaner i området. Detaljplanerna ska 
möjliggöra både bostäder, hotell och andra verk-
samheter. 

Utvecklingen av Södra Kvarnholmen ställer krav på 
trafiken och infrastrukturen både i området och 
i närområdet. Kopplingar med resten av staden 
är centrala för att området ska kunna utvecklas 
mot den gemensamma vision som tagits fram av 
kommunen, näringsliv och exploatörer i området. 
Trafikutredningen tar därför ett större grepp kring 
infrastrukturen än enbart i den direkta närheten till 
planområdena. Gestaltningen av gator och allmän 
plats är en viktig aspekt för att säkerställa vackra, 
trafiksäkra och tillgängliga platser som främjar 
hållbara transporter.

inledning
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Figur 1 Översiktskarta med utredningsområdets läge.

1.2 Syfte

Syftet med trafikutredningen är att redovisa 
en helhetsbild av befintliga och framtida (år 
2035) flöden av såväl människor som gods 
inom utredningsområdet utifrån ett hållbart 
resandeperspektiv. Utredningen ska vara ett stöd 
i utbyggnaden av Södra Kvarnholmen och ett 
underlag i arbetet med att ta fram nya detaljpla-
ner inom området.

1.3 Omfattning & avgränsningar

Trafikutredningen omfattas av en sammanställ-
ning av nuläget vad gäller gator, parkeringar, 
gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. 
Utredningen omfattas även av en analys av vad 
den tänkta exploateringen kommer att innebära 
ur ett trafikperspektiv för parkeringsbehov och 
trafikflöden. Till sist redovisas förslag på åtgärder 
för att uppnå vackra, trafiksäkra och tillgängliga 
gator och torg som uppmuntrar till hållbart 
resande.

Utredningen har inte tagit hänsyn till ledningar i 
mark. 

Utredningen omfattas inte av höjdsättning och 
anpassning i höjdled.
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2 målbild år 2035

Målbilden för Södra Kvarnholmen är en attraktiv 
stadsmiljö väl sammanlänkad med centrala 
Kalmar. Målet är att Södra Kvarnholmen är en 
spännande stadsdel för lärande (LNU), kultur och 
underhållning, rekreation, boendemiljö och ett 
självklart besöksmål för turister.

Södra Kvarnholmen är tillgänglig för samtliga 
trafikslag med en infrastruktur som främjar 
hållbara resval. Busshållplatserna är tillgäng-
liga, säkra och nära attraktiva målpunkter. 
Pendlingsmöjligheterna med cykel är utmärkt då 
snabba och säkra cykelvägar leder via området 
och kopplar hela staden samman. 

Biltrafiken är en integrerad del av stadsdelen utan 
att ta för stort utrymme i stadsmiljön. Längs med 
Järnvägsgatan finns parkeringar medan kajområ-
dena är bilfria.

målbild
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Figur 2 Målbild Södra kvarnholmen år 2035 

JUNGMANNEN

NYTT HOTELL

NYTT P-HUS

Område där åtgärder föreslås
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3 nuläge

Södra Kvarnholmen är ett hamnområde i centrala 
Kalmar som genomgår en omvandling från indu-
striområde till en blandad stadsdel med handel, 
utbildning, kultur och bostäder samt hotell och 
kontor. 

Mitt emellan Södra Kvarnholmen och Kalmar 
centrum ligger centralstationen. Stationen och 
dess spårområde verkar både som barriär och som 
länkande målpunkt. 

Mycket trafik passerar Södra Kvarnholmen 
via Ölandskajen och Järnvägsgatan men det 
finns flera rena gångstråk genom området. 
Huvudcykelnätet passerar Södra Kvarnholmen 
men det saknas cykelvägar i området i övrigt.

nuläge



Trafikutredning – Södra Kvarnholmen, Kalmar kommun

9

3.1 Läget i staden

Mitt emellan utredningsområdet och Kalmar 
centrum ligger Kalmar centralstation. Stationens 
läge verkar både som barriär och som läkande 
målpunkt mellan områdena. Trafikutredningen 
förutsätter att stationens läge behålls  trots att 
det pågår utredningar om en eventuell omlokalise-
ring. Söder om utredningsområdet ligger Kalmars 
viktiga industrihamn.

3.2 Målpunkter

Kalmars centralstation (4) och Kalmar centrum 
(13) är en av stadens viktigaste målpunkter, likaså 
Linneuniversitetet (6). Mitt i Södra Kvarnholmen 
ligger Kalmar Länsteater (7). Längs Ölandskajen 
ligger Baronen (8) som är ett köpcentrum som 
lockar många besökare. I nära anslutning till 
Baronen finns en gästhamn (9). Nordöst om 
Baronen kan man stiga på cykelfärja (10) och 
ännu en bit bort ligger Kalmar läns museum 
(11) och två badplatser (12). Väster om Södra 
Kvarnholmen hittar vi Sylvanderparken (5) som 
kopplas samman med Kalmars stadspark (1) vid 
Kalmar slott (2) och Konstmuseet (3). Söder om 
utredningsområdet ligger Kalmar hamn (14).

Figur 3 Karta läge i staden

Figur 4 Karta målpunkter
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Figur 6 Karta cykelnät

Cykel i gata
Huvudcykelvägnät

Figur 5 Karta gångstråk

Gångstråk
GC stråk

3.3 Gång

Det finns attraktiva gångstråk längs med vattnet 
förbi köpcentret Baronen, Ölandskajen, Västra 
Kajplan och del av Norra Kajplan. Längs dessa 
stråk kan fotgängare röra sig utan konflikter med 
annan trafik.

Det finns även ett promenadstråket längs vattnet 
i Sylvanderparken. För att ta sig dit passeras 
Järnvägsgatan via ett övergångställe. Gång- och 
cykeltrafik har mätts i två punkter i området och 
det rör sig 3400 fotgängare dagligen, se vidare 
figur 8. Övriga gångvägar delas med cyklister. 

3.4 Cykel

Södra Kvarnholmen är väl anslutet till cykelvä-
gnätet i Kalmar. Huvudcykelleder löper längs med 
Järnvägsgatan i Sylvanderparken, på södra sidan 
av Ölandskajen och upp på Larmgatan vidare 
längs den södra sidan av Stationsgatan. 

Majoriteten av cykelvägarna håller inte den 
standarden som eftersträvas av huvudcykelvägar 
av Kalmar stad. Sträckan längs Ölandskajen 
samt en del av Olof Palmes gata uppfyller delvis 
riktlinjerna. Det finns inte några cykelvägar inom 
området i övrigt.

Mätningar visar att cirka 700 cyklar förbi 
Ölandskajen och/eller Järnvägsgatan varje dag, se 
vidare figur 8. 
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3.5 Busstrafik

Idag finns en busshållplats på Ölandskajen. 
Dagligen passerar 150 bussar i varje riktning. Vid 
maxtimme stannar totalt 12 bussar med cirka 100 
st påstigande per dag. Lägena för busshållplatsen 
är idag utformade som temporära hållplatser på 
några parkeringsfickor.

3.6 Biltrafik

Den gata som är högst belastad i området är 
Järnvägsgatan med 7000-8000 fordon per 
dag, varav 13% är tung trafik. En stor del av den 
tunga trafiken fortsätter vidare på Tjärhovsgatan 
och ut på Barlastholmen. Järnvägsgatan och 
Tjärhovsgatan är led för farligt god. Övrig tung 
trafik fortsätter ut på Ölandskajen och vidare in i 
centrala Kalmar. 

Olof Palmes gata/ Stationsgatan och Ölandskajen 
trafikeras av 5000-6000 fordon per dag, varav 
stor del av den trafiken är bussar. 

Figur 7 Karta busslinjer och busshållplatser

Figur 8 Karta trafikflöden. GC-flöden är tagna från mätning i februari 2020

Buss

Busshållplats
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Figur 9   Befintliga kommunala parkeringar (karta från Kalmar kommun)

3.7 Parkeringar

Idag tas stora ytor inom Södra Kvarnholmen 
upp av parkeringsplatser. I och med en planerad 
förtätning kommer flertalet parkeringar att 
försvinna. Figur 9 redovisar antalet befintliga 
parkeringar som är allmänt tillgängliga.



Trafikutredning – Södra Kvarnholmen, Kalmar kommun

13



Trafikutredning – Södra Kvarnholmen, Kalmar kommun

14

4 framtida utmaningar

För att säkerställa infrastrukturens kapacitet i 
och i närheten av nya Södra Kvarnholmen har 
beräkningar av framtida flöden tagits fram. Här 
sammanställs behovsanalyser och förväntade 
förutsättningar för utvecklingen av infrastrukturen 
i den nya besöksattraktiva Södra Kvarnholmen.

framtida utmaningar



Trafikutredning – Södra Kvarnholmen, Kalmar kommun

15

1. 1 300 m2 BTA (900 + 400) av handel, kontor och 
centrumverksamhet.

2. 7 500 m2 BTA bostäder.

3. 1 600 m2 BTA handel, kontor och centrumverksamhet.

4. 5 000 m2 BTA hotell, kontor och centrumverksamheter. 

5. 15 000 m2 BTA hotell, kontor, centrumverksamhet och 
restaurang (restaurang planeras vara ca 100 m2 BTA).

6. 7 000 m2 BTA hotell. 

4.1 Ny exploatering

Kalmar kommun arbetar med att ta fram tre nya 
detaljplaner inom utredningsområdet. Den tänkta 
exploateringen ligger till grund för beräkningar och 
dimensioneringar av gaturummen. Figur till höger 
visar den planerade exploateringen. Totalt plane-
ras en nyexploatering bestående av 37 400 m2 
BTA, som fördelas på de olika fastigheterna enligt 
följande. Dessutom planeras för ett P-hus med ca 
400 platser i södra delen av området.

Figur 10  Karta över nyexploatering (Kalmar kommun)
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4.2 Trafik

Enligt kommunens trafikmodell (visum prognosår 
2035) kommer fordonstrafiken att öka i och 
med den planerade exploateringen. Den bilburna 
trafiken kommer att öka och kollektivtrafiken 
förväntas utnyttjas i allt större uträckning. 
Dessutom förväntas fler att ta sig fram på cykel 
och till fots. De olika trafikslagen genererar olika 
utmaningar och behov, tex. nya gatubredder, fler 
och alternativ till parkeringar och säkra gång- och 
cykelöverfarter med mera.

4.2.1 Trafikprognos
Trafiken längs Järnvägsgatan kommer enligt 
beräkningar öka med 2000-3000 fordon per dag 
jämfört med idag. Ökningen antas vara ungefär 
den samma för Ölandskajen. Gång- och cykel-
trafiken antas öka med ungefär 3 % per år, enligt 
kommunens antaganden. Det resulterar i en ökning 
av ca 1000 stycken gång- och cykeltrafikanter, 
enligt flödena som visas i figur 11.

Trafikökningen kommer att vara som störst på 
Olof Palmes gata med 4000-5000 fler fordon, 
jämfört med idag. Denna ökning skulle innebära 
många fler konfliktpunkter för busstrafikens 
framkomlighet. Åtgärder för säkrare gång- och 
cykelvägar är extra viktigt i och med de ökade 
flödena av trafik. Figur 11  Framtida trafikflöden. GC-flöden är tagna från mätning i februari 2020 och uppräkning till prognosår 

2035 med en ökning av 3% per år.



Trafikutredning – Södra Kvarnholmen, Kalmar kommun

17

4.2.2 Farligt gods
Järnvägsgatan kommer fortsatt vara en gata 
med tung trafik och led för farligt gods. I samband 
med nybyggnationen av Linnéuniversitet togs en 
riskanalys fram (justerad 13-09-23). I den beskrivs 
hur en hantering av farligt gods bör ske längs med 
Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan. Bland annat 
drar riskanalysen slutsatsen att individrisknivå är 
låg inom 20-30 meter från vägkant. Detta förut-
sätter att gatan utformas utan stadigvarande 
vistelse inom denna zon. 

Vidare tar riskanalysen upp att säkra och tydliga 
överfarter över Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan 
är av stor vikt, framförallt vid ökade flöden av 
gång- och cykeltrafik. 

Farligt gods leden är högt prioriterad i Kalmar då 
verksamheten i hamnen är viktig för staden.

4.2.3 Parkering
För att räkna ut parkeringsbehovet av den tillkom-
mande exploateringen har kommunens riktlinjer för 
parkering och den planerade BTAn använts. 

Då fyra av fastigheterna ska innehålla ett flertal 
olika lokaltyper och det ej är specificerat hur 
de ska dela på arean, har tre olika scenarion 
för parkeringsbehov tagits fram. Det minsta 
parkeringsbehovet har beräknats genom att de 
fyra fastigheter med möjlighet för olika lokaltyper 
antas bestå av den lokaltyp med lägst parke-
ringsbehov. Det maximala parkeringsbehovet har 
beräknats på samma sätt fast med den lokaltyp 

Figur 12 Tabell parkeringsbehov utifrån BTA

Figur 13 Visar det maximala parkeringsbehovet i antal 
platser för cykel (cpl) och bil (bpl) uppdelat på de olika 
fastigheterna.

som har högst parkeringsbehov. Det tredje 
scenariot som beräknades var ett medelvärde 
där det antogs en jämn fördelning mellan de 
olika lokaltyperna inom de fyra fastigheterna. Vid 
detta scenario möjliggörs även samnyttjande av 
parkering.

I figur 12 redovisas resultatet av parkerings-
behovet för två olika scenarion, det maximala 
parkeringsbehovet och parkeringsbehovet om 
samnyttjande av parkeringsytor används. I 
sammanställningen anges även antal bilparke-
ringsplatser för rörelsehindrade som ingår. 5 % av 
parkeringsplatserna, och minst 1 plats vid varje 
verksamhet, ska vara reserverade för rörelsehind-
rade. Dessa platser ska uppföras inom 25 meter 
från huvudentrén till målpunkten.
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4.2.4 Gång
De gångstråk som idag kombineras med cykel 
upplevs som osäkra och otydliga. 

Det rekreativa gångstråket längs med Norra 
Kajplan avslutas abrupt, en önskvärd vidare 
koppling är öster ut och över Ölandshamnen. 
Barlastgatan och Stuvaregatan upplevs idag som 
ogästvänliga och ej färdigställda.

Det saknas kopplingar från norra sidan av 
Ölandskajen, vidare över och längs med 
Järnvägsgatan på dess nordöstra sida. Flera av 
passagerna över vägar har en utformning som 
förstärker upplevelsen av gatorna som barriär. 

4.2.5 Cykel
Likt trafiken till fots upplevs de kombinerade gång 
och cykelbanorna som otydliga för cyklister och 
det uppstår konflikter mellan gående och cyklister. 
Framkomligheten och trafiksäkerheten är sämre 
med kombinerade gång- och cykelbanor.

Längs Stationsgatan, vid in- och utfarterna, 
finns flera konfliktpunkter mellan buss- och 
cykeltrafiken. Kombinationen av smala cykelbanor 
och endast cykelbana på en sida vägen gör 
cykelbanorna generellt sett trånga i förhållande till 
biltrafiken. Med ökad belastning av alla trafikslag 
bör åtgärder i gatumiljö göras. 

Figur 14  Karta bef. gångstråk och önskvärda kopplingar

Figur 15  Karta bef. cykelstråk och önskvärda kopplingar

Önskvärt gångstråk

Gångstråk
GC stråk

Cykel i gata

Önskvärt cykelstråk

Huvudcykelvägnät

Konfliktpunkter
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 4.2.6 Båttrafik
Småbåtshamnen är en viktig plats och ska värnas. 
Hit kommer många turister och är en målpunkt 
i sommar-Kalmar. Båtarnas framkomlighet ska 
prioriteras. 

4.2.7 Kollektivtrafik
All busstrafik passerar idag centralstationen vilket 
innebär att Stationsgatan och Olof Palmes gata 
belastas hårt. Bussarna konkurrerar här om utrym-
met med både biltrafikanter och större flöden med 
cyklister och fotgängare.

Det finns en busshållplats i varje riktning på 
Ölandskajen. Hållplatserna håller inte den stan-
dard som krävs för en tillgänglig hållplats. Idag 
är hållplatserna utformade som fickhållplatser, 
vilket skapar en ryckigare körning och drar 
ner säkerheten för passagerare, jämfört med 
kantstenshållplats. Med ökat utnyttjande av 
kollektivtrafiken ska hållplatserna tillgängliggöras 
efter dagens standarder.  

Figur 16  Karta önskvärda busshållplatser

Buss

Busshållplats

Ny busshållplats

Borttagen busshållplats
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5 åtgärder

Genom att sammankoppla befintliga stråk, 
förtydliga, försköna och på vissa ställen bredda 
dem, kan ett enhetligt trafiknät skapas inom och 
vidare från Södra Kvarnholmen. Det föreslagna 
trafiknätet prioriterar gångtrafikanter, cyklister 
och kollektivtrafik. Resor med buss ska vara ett 
självklart alternativ då den studerade hållplatsen 
ligger nära ett flertal målpunkter. Det är viktigt 
att hållplatsen är tillgänglig och utformad som 
en trevlig, trygg och säker plats att vara vid 
och passera. Detta för att locka fler resenärer. 
Biltrafiken är underordnad men framkomligheten 
hindras inte.

åtgärder
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Figur 17  Förslag på fullt utbyggt gång- och cykelvägnät Södra Kvarnholmen

Cykelvägnät

Bef cykelvägnät
Bef gångstråk

Gångstråk

Cykelvägnät

Bef cykelvägnät
Bef gångstråk

Gångstråk

5.1 Utvecklat trafiknät
 
I figur 16 redovisas förslag på hur gång- och 
cykelvägnätet kan utvecklas för att uppnå 
ett säkert och tillgängligt vägnät på Södra 
Kvarnholmen. Genom att separera gång- och 
cykelvägar och koppla stråken samman bildas 
en helhet som bättre klarar av trafikökningen i 
och med den framtida exploateringen. Förslaget 
omfattar även ett utökat rekreativt gångstråk 
som gör att nya Södra Kvarnholmen inte upplevs 
som en återvändsgränd.

Det är viktigt att alla gång- och cykelstråk 
kopplas samman över Järnvägsgatan, 
Tjärhovsgatan och Ölandskajen för att minska 
dess barriäreffekt. Överfarterna ska vara väl 
placerade och säkra i till sin utformning.
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Figur 19  Sektion A-a med planutsnitt Ölandskajen busshållplatsFigur 18  Sektion B-b med planutsnitt Ölandskajen

5.2 Ölandskajen

Ölandskajen utformas med separerade gång- och 
cykelbanor på båda sidor av gatan. Längs med 
kajen föreslås uteserveringar och promenadstråk 
längs vattnet. Vid det befintliga övergångsstället, 
intill den befintliga infarten till Magasinet breddas 
gatan så att en enkel stopphållplats för buss får 
plats. Utformningen innebär att hållplatserna 
i båda riktningarna samordnas och förbättras. 
En enkel stopphållplats prioriterar busstrafiken 
och säkerheten. Biltrafiken tvingas vänta när en 
buss i samma riktning stannar på hållplatsen och 
refugen i mitten hindrar fordon från att köra om 
en stillastående buss. Det är enkelt för bussen att 
angöra längs kantstenen och för passagerare är 
det bekvämt och tillgängligt att vänta och stiga 
av. Enkel stopphållplats är dimensionerad för 
att fungera för en gata med ett körfält i vardera 
riktning med de prognostiserade framtida trafik-
flödet på Ölandskajen.

Busshållplatsens utformning innebär även mycket 
säkrare passage för gående och cyklister. Den 
befintliga infarten till Magasinet bör utformas som 
en så kallad cykelöverfart, det vill säga gång- och 
cykelväg råder över infarten. 

För att få plats med busshållplatsen krävs det 
att raden med träd norr om Ölandskajen tas bort. 
Kompensationsåtgärder kan göras intill gatan 
med nyplantering av träd. Den mindre byggnaden 
för sophantering i sydväst behöver tas bort och 
istället kan en mindre torgyta skapas på platsen. SÖDRA KVARNHOLMEN

Sektionsskiss - Ölandskajen
Skala 1:200 (A3)
20191211 - VÄXJÖ
Moa Hansson Broman (Landskapsarkitekt)

SÖDRA KVARNHOLMEN
Sektionsskiss - Ölandskajen
Skala 1:200 (A3)
20191211 - VÄXJÖ
Moa Hansson Broman (Landskapsarkitekt)

Byggnaden för sophantering försvinner och bör 
placeras och utformas på annan plats i närheten. 

För att undvika konflikter och köbildningar på 
Ölandskajen bör utfartsförbud införas, med 
undantag för den befintliga in- och utfarten till 
Magasinet, in- och utfarten till spårområdet 
samt in- och utfart till Baronen. Det är viktigt 
att inte fler utfarter anläggs som kan påverka 
Ölandskajens flöden.   
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Figur 19  Sektion A-a med planutsnitt Ölandskajen busshållplats
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Figur 20   Planutsnitt Ölandskajen Skala 1:1000 (A4)

En ny detaljplan håller på att tas fram för ytan 
öster om Magasinet. Ytan planeras bebyggas 
med ett hotell. Till den nya fastigheten önskas 
ytterligare en infart nordöst om den nya buss-
hållplatsen. Ur trafiksäkerhetsperspektiv bör det 
undvikas men om detta ändå föreslås måste 
detaljutformning studeras noga. Enligt VGU 
måste in- och utfarten vara minst 10 meter 
framför hållplatsen/övergångstället och minst 
5 meter bakom. Sikttrianglar ska säkerställas 
och, i detta fall, bör det utredas om in- och 
utfarterna ska enkelriktas och eventuella höger/
vänstersvängsförbud införas. 

Angöring till den nya fastigheten sker på 
kvartersmark likaså entréer och inlastning. 
Entréer får gärna placeras ut mot Ölandskajen 
men kräver ett visst avstånd från gatan för 
dörruppslag och barnvagnar etc. Rimligen sker 
inlastning från norr som kan samordnas med en 
vändzon.  

Angöring till den nya fastigheten kan inte ske 
längs Ölandskajen på grund av busshållplatsens 
lokalisering och de ökade flöden av gång- och 
cykeltrafik. Angöring här skulle innebära en 
osäker trafiklösning. Däremot finns det plats 
för angöring på Ölnadskajens södra sidan vid 
befintlig turistbyrå och LNU.

A

a

b

B
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5.4 Barlastgatan 

Utformningen av Barlastgatan utgår från befintlig 
situation. Gatan färdigställs med separat gång- 
och cykelbana på den norra sidan. Ny gångbana 
föreslås på den södra sidan. Då gatans bredd 
varierar kommer eventuell angöring inte anläggas, 
detta för att säkra yta för en trottoar på södra 
sidan. 

Barlastgatan avslutas i öst av en vändzon. 

Figur 21 Sektion C-c med planutsnitt Barlastgatan
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Figur 22  Körspår kring kvarteret Jungmannen
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5.5 Stuvaregatan & Östra Kajplan

Sista kvarteret i öst utformas med en entré- och 
angöringssida mot Stuvaregatan. Norra- och 
Östra Kajplan utformas som gågator med möjlig-
het till möblering och uteserveringar längs fasader 
samt promenad närmast vattnet. Möjlighet till 
inlastning kan skapas även på Östra Kajplan. 

Stuvaregatan utgår från befintlig situation med 
nya cykelparkeringar och tallar i väst. Östra sidan 
av gatan föreslås utformas för angöring och 
eventuellt inlastning med gångbana närmast 
fasaden. I norr finns en vändzon/avlämningszon för 
framtida hotellgäster. 

Då vändzon för större fordon ej är möjligt på grund 
av platsbrist föreslås denna trafik ha möjlighet att 
köra enkelriktat, medsols, runt kvarteret. 

Figur 25 Exempel på karaktär

Figur 23 Sektion D-d med planutsnitt Stuvaregatan Figur 24 Sektion E-e med planutsnitt Östra Kajplan
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Figur 26  Planutsnitt Barlastgatan 
& Östra Kajplan. Skala 1:800 (A4)
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5.6 Olof Palmes gata/Stationsgatan

Dagens utformning av Olof Palmes gata föreslås 
behållas med separerad gång- och cykelväg på 
båda sidor om gatan. Dagens bredder är smalare 
än kommunens och VGU:s rekommendationer 
men bedöms inte kunna breddas utan en för stor 
åverkan på bland annat befintlig bro. Åtgärd som 
föreslås är målad mittlinje på gång- och cykelba-
norna.

Där Olof Palmes gata övergår i Stationsgatan 
försvinner möjligheten till att cykla på den norra 
sidan. För att säkerställa god tillgänglighet 
och en trafiksäker lösning föreslås därför en ny 
separerad gång- och cykelbana på norra sidan 
av Stationsgatan, med minskade körbredder (7 
m), borttagning av några angöringsplatser samt 
nedtagning av ett träd som konsekvens. 

Den befintliga kombinerade gång- och cykelbanan 
på Stationsgatans södra sida föreslås behållas 
trots att bredden inte heller uppfyller kommunens 
och VGU:s rekommendationer. 

Längs Stationsgatan finns en in- och utfart för 
bussar och ett par för persontrafik och taxiverk-
samhet. In- och utfarterna står i konflikt med 
cyklister som ofta kommer i hög hastighet rakt ut i 
utfarten. Med en separerad gång- och cykelväg på 
gatans norra sida kan flödena av cyklister fördelas 
jämnare och därmed minskas konfliktpunkterna. 

Figur 27  Sektion F-f med planutsnitt Stationsgatan Figur 28   Planutsnitt åtgärder in- & utfart för bussar

En annan åtgärd som rekommenderas är att vid 
in- och utfart för bussar ta ner vegetation så att 
sikten blir fri och placera en fasad kantsten som 
hindrar cyklister att köra rakt ut i konfliktpunkten, 
se vidare figur 28. Vid in- och utfarter för taxiverk-
samhet och persontrafik föreslås cykelbanan råda 
och bli så kallad cykelöverfart med trafikskyltar 
och kantstenar, se figur 29.
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Figur 29  Planutsnitt hela Stationsgatan. Skala 1:1000 (A4)
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5.7 Larmgatan

Korsningspunkten Stationsgatan - Larmgatan 
och vidare mot Ölandskajen är komplex då 
många olika typer av trafikslag samsas på liten 
yta. Många bussar tillsammans med mycket 
persontrafik kräver bland annat breda korsnings-
punkter. Idag cyklar man både i blandtrafik och på 
oseparerad gång- och cykelbana på Larmgatan 
vilket inte är en trafiksäker situation och innebär 
otydlighet . Därför föreslås separerade gång- och 
cykelbanor på båda sidor om Larmgatan, se 
sektion figur 30 och planutsnitt figur 31.

På båda sidor om Stationsgatan, i korsningspunk-
ten med Larmgatan, finns mindre parker. Idag 
genar de flesta gående och cyklister genom den 
södra grönytan. Denna passage föreslås behållas 
likt hela södra sidan av Stationsgatan där smalare 
bredder än rekommenderat accepteras. För att få 
plats med gång- och cykelbana på båda sidor av 
Larmgatan kommer flertalet träd behöva tas ner. 
En möjlig kompensation kan vara att plantera nya 
träd längre in grönytan. 

Parken på den norra sida av Stationsgatan 
skärmas av från gatan genom en klippt häck. 
Innanför häcken leder ett promenadstråk. Häcken 
föreslås behållas och den nya cykelbanan placeras 
på den södra sidan om denna. Gångtrafik behålls 
på befintlig gångbana i parken. För att få plats 
med cykelbanan krävs att gångbanan på södra 
sidan om Stationsgatan tas bort.

Vidare i korsningen Stationsgatan och Larmgatan Figur 30 Sektion G-g med planutsnitt Larmgatan Figur 31 Planutsnitt korsningspunkt

LARM
GATAN

kan cyklisten välja att fortsätta norr ut i gångfart-
sområde eller söder ut på separerade gång- och 
cykelbanor. 

I korsningen Larmgatan/Stationsgatan anses 
det svårt att anlägga en upphöjd överfart för 
cyklister som cyklar på Larmgatans östra sidan 
och ska in på Stationsgatan. Detta på grund av 
att det finns en befintlig entré i korsningen som 
inte klarar av en markhöjning. Bedömningen är att 
det dessutom är mindre trafiksäkert att anlägga 
vägmålning i form av en cykelöverfart eller ett 
gent cykelfält mellan cykelbanan på Larmgatan 
och Stationsgatan. Vägmålning kan upplevas 

som falsk trygghet för cyklister och gör att de är 
mindre vaksamma vid korsningen. Att inte styra 
cyklister i form av markering anses därför som det 
mest trafiksäkra alternativet.

Korsningens utformning är komplex och med 
reservation för att cykeltrafik på norra sidan av 
Stationsgatan istället skulle kunna lokaliseras på 
till exempel Ölandsgatan. Innan detaljprojektering 
av korsningen bör närmare studie av cykelflödena 
från norr och öst mot Larmgatan göras. Först 
då kan en relevant avvägning av lokalisering av 
cykelbanan på norra sidan av Stationsgatan 
mellan Ölandsgatan och Larmgatan göras.  

g

G
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5.8 Järnvägsgatan 

Då Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan har en 
skyddszon på 20-30 meter där stadigvarande 
vistelse inte får ske, utformas gatan med trafik-
räcken, parkeringar och gång- och cykelstråk i 
denna zon. 

Med gång- och cykelväg på båda sidor om 
Järnvägsgatan skulle gatan upplevas mer 
stadsmässig och inte lika storskalig. Den befint-
liga gång- och cykelvägen på västra sidan av 
Järnvägsgatan breddas något och anpassas 
efter befintliga träd. I norr finns inte möjligheten 
att bredda gång- och cykelvägen, därför föreslås 
en gångbro parallellt med gatan. Gång- och 
cykelbana på östra sidan innebär ett behov av ny 
cykelpassage över Järnvägsgatan i läget där det 
idag är ett vanligt övergångsställe. 

Om tågstationen i framtiden omlokaliseras och/
eller spårområdet minskas, kan den nya gång- och 
cykelbanan förlängas norr ut och kopplas samman 
på Tullslätten/Slottsvägen. Därför är det extra 
viktigt att säkerställa yta för en gång- och cykel-
väg även på östra sidan av vägen i kommande 
detaljplan.

Då Järnvägsgatan är en led för farligt gods med 
relativt hög andel tung trafik bör inte fler in- och 
utfarter placeras på Järnvägsgatan. 

Figur 33 Sektion I-i med planutsnitt Järnvägsgatan söder

Figur 32 Sektion H-h med planutsnitt Järnvägsgatan norr
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5.9 Tjärhovsgatan

Längs Tjärhovsgatan finns idag ingen gång- och 
cykelkoppling. Därför föreslås en separerad gång- 
och cykelbana intill de befintliga spåren. Spåren 
föreslås ligga kvar då det kan finnas framtida 
behov. Skyddszonen intill vägen gör att det inte får 
planeras för stadigvarande vistelse här. Däremot 
kan zonen utformas så att den gynnar exempelvis 
pollinatörer. Ett spännande sätt att förhålla sig 
till spåren är att se dem som potentiell ekosys-
temtjänst med blommande örter och gräs. Här 
kan stödplanteringar eller andra stödjande inslag 
rymmas. 

Utöver spåren, gång- och cykelbana kan ytan 
användas för parkering. 

Figur 35 Sektion J-j med planutsnitt Tjärhovsgatan

Figur 36 Exempel på karaktär Figur 37 Korsningspunkt Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan & Ölandskajen. 
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Figur 37 Korsningspunkt Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan & Ölandskajen. 

5.10 Baronen

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan för 
Baronen föreslås en ny byggnad vid in- och 
utfarten intill kajen, sydväst om köpcentrumet 
Baronen. Det vore välgörande för platsen att ha en 
byggnad här men placeringen innebär svårigheter 
att behålla den befintliga inlastningen och infarten 
till parkeringsdäcket. Omlokalisering av  inlastning 
kräver vidare studier av befintlig huskropp och 
dess planlösning. 

I Figur 36 redovisas de körspår för en lastbil typ 
LPS (VGU-krav) som krävs för inlastning. Idag 
antas lastbilar ha problem att göra högersvängar 
vid utfart på Ölandskajen. I och med föreslaget 
med ett övergångsställe med cykelpassage 
kommer högersväng inte underlättas. 
Det har föreslagits en fyrvägskorsning vid 
Larmgatan för att möjliggöra en byggnad intill 
kajen. Sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
rekommenderas inte en fyrvägskorsning, det 
är säkrare med två trevägskorsningar. Om 
fyrvägskorsning ska byggas måste tydlighet och 
trafiksäkerhet prioriteras. Shared space är inte en 
lösning som är möjlig på platsen på grund av hur 
flödena är fördelade här.

Det är viktigt att förtydliga vilka typer av fordon 
som ska ha tillgång till lastkajen. I inkomna förslag 
från bland annat arkitekt har mindre än LBn 
fordon använts för körspåren. Vid utformning av 
mark kring inlastning och ramp upp till parke-
ringsdäck ska tydlighet prioriteras, det ska vara Figur 38 Körspår för inlast till Baronen.

självklart var det är tillåtet att köra respektive 
vända. Höjdsättning på färdigt golv måste anpas-
sas till lastkaj och ramp upp till parkeringsdäcket. 
Fastighetsägare ska även vara medveten om 
att hus på pelare i kombination med trafik kan 
innebära stora underhållskostnader av pelarna på 
grund av påkörningsskador.
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åtgärder etappvis

6 åtgärder etappvis

Alla åtgärder som förbättrar trafiksituationen 
och trafiksäkerheten bör göras innan området 
är fullt utbyggt utifrån kommande detaljplaner. 
Genom att etablera nya trafiklösningar tidigt i 
utbyggnadsprocessen krävs inte större beteende-
förändringar senare. 

Vissa åtgärder kan invänta färdiga anläggningar 
med tanke på byggtrafik och byggetablering men 
fördelarna med tidiga åtgärder överväger ofta. 
Bland annat innebär färdigställd infrastruktur att 
fler transportalternativ ges vilket fördelar resandet 
och minskar trycket på vissa anläggningar. 

Åtgärderna föreslås göras på kort sikt (år 2020), 
mellan lång sikt (år 2028) och på lång sikt (år 
2035). Åtgärderna delas även in i stor, mellan och 
små åtgärder.
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År 2020
• Ölandskajen inklusive övergångsställen, buss-

hållplats, platsbildningar och angöringsplatser  
(stor åtgärd)

• In- och utfarter på Stationsgatan (liten åtgärd)
• Separerad gång- och cykelbana på norra 

sidan av Stationsgatan (mellan åtgärd)
• Hela Larmgatan (stor åtgärd)

Liten åtgärd

Mellan åtgärd

Stor åtgärd

NYTT HOTELL

Figur 39  Åtgärder 2020

Liten åtgärd

Mellan åtgärd

Stor åtgärd
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År 2028
• Järnvägsgatan västra sidan (stor åtgärd)
• Gångbro Järnvägsgatan (stor åtgärd)
• Övergångsstället och gång- och cykelbana på 

Tjärhovsgatan (mellan åtgärd)
• Barlastgatan fram till innan Jungmannen 

(mellan åtgärd)
• Norra- och östra Kajplan (stor åtgärd)

Liten åtgärd

Mellan åtgärd

Stor åtgärd

NYTT HOTELL

Figur 40  Åtgärder 2028
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År 2035
• Gångbro Baronen - Norra kajplan (stor åtgärd)
• Barlastgatan vid Jungmannen (mellan åtgärd)
• Stuvaregatan (mellan åtgärd)
• Järnvägsgatan östra sidan (mellan åtgärd)

Liten åtgärd

Mellan åtgärd

Stor åtgärd

NYTT HOTELL

NYTT HOTELL

Figur 41  Åtgärder 2035
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referensmaterial

7 referensmaterial

Underlag till utredningen har tillhandahållits av 
Kalmar kommun. Utöver skriftliga dokument har 
löpande avstämningar om pågående arbete med 
detaljplaner genomförts.  
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