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Sammanfattning  
 
Bakgrund och syfte 
I nordvästra delen av centrala Oskarshamn ligger Arenaområdet, som idag består av äventyrsbad och gym, 
fotbollsplan och ishockeyarena. Oskarshamns kommun undersöker nu möjligheterna att bygga ut befintlig arena 
samt att anlägga en ny träningsishall. Ett annat scenario är att anlägga en ny arena på en annan tänkbar yta.  
 
En övergripande trafikutredning behöver tas fram för att jämföra de två olika scenarionas innebörd och påverkan 
på befintlig infrastruktur.  
 
Scenariot med utbyggnad av befintlig arena kommer endast att medföra en liten ökning av trafik då 
besökskapaciteten kommer att förbli densamma även efter utbyggnad. Det är endast en ny tränings-ishall som 
skapar ny trafik. Dock kommer träningshallens föreslagna placering att påverka antalet tillgängliga 
parkeringsplatser vid arenan, då anläggningen byggs på en del av befintlig parkeringsplats.  
 
Scenariot med en ny arena kommer att skapa trafik till ett område som idag inte har så mycket trafik. Den nya 
ökade trafikmängdens påverkan på infrastrukturen och på in- och utfarterna till området behöver studeras och 
åtgärdsförslag för att hantera den tillkommande trafiken presenteras på skissnivå. 
 
Syftet med utredningen är att jämföra de två olika scenarionas förutsättningar, problematik och eventuella 
lösningar. Underlaget ska kunna fungera som beslutsunderlag och vara en samlad bedömning av möjligheterna 
på respektive plats.  
 
Förutom fordonstrafik ska även förutsättningarna för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik 
beskrivas och åtgärder föreslås. Utredningen ska utgå ifrån 4-stegsprincipen och ge förslag på hela resan 
perspektivet.  

Befintlig arena               Ny placering av arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Beskrivning och analys av möjligheter för olika färdmedel till och från arena 
 
Fotgängare 
Det är god tillgänglighet till både den befintliga arenan och den nya arenan för fotgängare, infrastrukturen är väl 
utbyggd, se figur nedan. Det finns dock endast två passager över E22:an, vilket begränsar möjligheterna för 
boende i de centrala delarna att ta sig till ny arena och Döderhultsinvånarna till den befintliga arenan.  
 
Enligt utförd analys är det fler som kan nå den gamla placeringen inom fem minuter, då den ligger mer centralt. 
Den nya placeringen täcker förvisso ett antal villaområden, men tillgången till centrum är begränsad då E22 har 
en barriäreffekt. Vidare är mängden boende söder om den nya placeringen mycket begränsad, vilket minskar 
täckningen av boende ytterligare. Således har nuvarande arena en bättre placering ur ett 
fortgängartillgänglighetsperspektiv.  
 
Gångbanor finns från båda arenorna till kollektivtrafik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Cyklister  
Tillgängligheten för cyklister är god till båda arenaplaceringarna. Upptagningsområdet för båda arenorna täcker 
stora delar av staden, inklusive centrum, med fem minuters cykeltur, se figur nedan. Cykelhastigheten är i 
analysen 20 km/h, vilket är genomsnittlig hastighet enligt Trafikverket. 
 
Det finns i dagsläget två passager över E22 mellan området Döderhult och Oskarshamns centrum, ena passagen 
ligger i höjd med trafikplats Oskarshamn, den andra passagen ligger ca 600 meter söder om trafikplatsen. Den 
norra passagen över E22:an har bäst kapacitet och placering och kommer troligtvis vara den koppling som 
används mest för besökare till ny arena som kommer ifrån Oskarshamns centrum. Kapaciteten på denna 
passage är begränsad och kan innebära en tidvis sämre framkomlighet för cyklister vid matchtillfällen.  
 
Detta innebär att området Döderhult har god åtkomst till ny placering av arena medan Oskarshamn centrum kan 
ha det svårare.  
 
Trots att det är en god tillgänglighet för cyklister till både befintlig och ny arena så är det ändå fler som når 
befintlig arena inom fem minuters cykelresa, vilket gör detta läge något attraktivare för cyklister än nytt läge.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Kollektivtrafik 
Det finns fler busshållplatser inom upptagningsområdet för ny placering av arena men turtätheten är sämre än till 
befintlig arena. Detta beror framförallt på att landsbygdsbussarna 160 och 161 inte går till någon busshållplats vid 
ny arena. Vid båda placeringarna angör många busslinjer, det som skiljer är linjerna 47, 48, 160, 161 och 710, 
som endast angör vid befintlig arena.  
 
Efter kl. 19 på kvällen är det linjerna 155, 160, 310 och 701 som har trafik, varav linje 160 endast går till befintlig 
arena och övriga linjer till båda placeringarna. Linje 160 och 701 har cirka timmestrafik kvällstid. Då båda linjerna 
angör befintlig arena men endast linje 701 angör ny arena gör detta att tillgängligheten kvällstid är något sämre 
på ny placering än på befintlig placering.  
 
Dagtid är det betydligt fler linjer som angör platserna men de linjer som har högst utbud är 160, 161 och 701, 
varav linjerna 160 och 161 endast angör befintlig arena. Dock har linje 701 en god turtäthet, ca 30 minuters trafik, 
vilket ändå gör att tillgängligheten från ny arena blir god under dagtid. Tillgängligheten för befintlig arena är 
mycket god under dagtid.  
 
Den största skillnaden mellan arenaplaceringarna är att linjerna 160 och 161 inte angör vid ny arena i dagsläget. 
Detta gör att turtätheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken blir något sämre för ny placering av arena än för 
befintlig placering.  
 
För att öka attraktiviteten av ny arenaplacering hade således ett alternativ kunnat vara att dra om linjerna och 
göra så att linje 160 och 161 angör vid ny framtida BRT-hållplats på E22:an. För att ny placering av arena ska 
vara lika attraktiv som befintlig bör dess tillgång till busstrafiken stärkas. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

Biltrafik 
Det är god tillgänglighet för biltrafik till både ny arenaplacering och befintlig placering. Båda placeringarna ligger i 
närheten av E22:an samt statlig väg 37/47. Döderhultsvägen kopplar båda placeringarna mot Oskarshamns 
centrum.  
 
Ett problem med befintlig arena är idag antalet tillgängliga parkeringsplatser på arenaområdet. En vanlig vardag 
vid peaktid utan match är antalet parkeringsplatser tillräckliga men under ishockeymatch saknas ca 600 platser. 
Problemet blir än större när träningsishall byggs då ca 130 befintliga parkeringsplatser tas bort.  
 
Bilar som inte får plats på arenaområdet ställer sig på närliggande gator eller i bostadsområden eller på 
parkeringsplatser som är avsedda för andra ändamål. Detta kan bli ett problem.  
 
På ny arenayta finns möjlighet och yta att anlägga en stor parkeringsyta eller p-hus som inrymmer det antal 
parkeringsplatser som krävs vid en match, vilket i detta fall beräknats till ca 1250 platser.  

 
Då befintlig arena inte inrymmer parkering för alla arenabesökare under match, utan de står parkerade i andra 
närliggande områden, skapas inte långa köer ut och in från området vid matchstart eller matchslut. Detta är 
positivt för Arenaområdet men negativt för omkringliggande områden som får trafiken istället. För att 
Arenaområdet ska kunna ta hand om alla parkerade bilar vid match krävs det att ett p-hus anläggs. Detta kan då i 
sin tur skapa långa köer in och ut från Arenaområdet. Om det blir aktuellt med ett p-hus vid befintlig arena får 
därför kapacitetsberäkningar och analyser av befintliga närliggande korsningar utföras.  
 
  
Vid ny arena parkerar all matchtrafik på Arenaområdet. För att inte minska framkomlighet för fordon såsom 
ambulans till och från sjukhuset på Rösvägen är det viktigt att matchtrafiken inte kan trafikera till arenan via denna 
gata. Detta gör att befintlig korsning Trattvägen/väg 37/47 blir hårt belastad vid matchtillfällen. 
Kapacitetsstärkande åtgärder i korsningen behöver därför genomföras. 
.  
 
Oavsett placering av arena, kommer närliggande korsningar på respektive plats att bli hårt belastade vid match. 
Det är dock enklare att anlägga tillräckligt många parkeringsplatser vid ny arena, vilket gör denna lite mer lämpad 
för en stor mängd biltrafik.  
 
Trafikalstring och Capcal-analyser 
På båda arenaplatserna genomförs analyser för en vanlig vardag med träningar samt analyser för ett scenario 
med ishockeymatch och fullsatt publik i arenan samtidigt som det är träning i övriga verksamheter. Arenornas 
kapacitet vid match är:  
 
1. Befintlig arena 3500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 
2. Ny arena för 4500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 
 

 
Varje verksamhet beräknas alstra en viss mängd besökare och bilar. I trafikalstringen för de två scenarierna är 
det beräknat att 64% av besökarna kör bil, baserat på rapport Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, 
Småland och Öland 2012-12-11. Vid matchevent beräknas det färdas cirka 2,3 personer per bil baserat på 
rapporten Färre bilar till arenan utgiven av dåvarande Vägverket (2005) och vid vardagliga träningar antas det 
vara cirka 1,5 personer per bil baserat på Trafikverkets Alstringsverktyg.  
 
Trafikalstringsberäkningar visar att antalet trafikrörelser blir relativt låga under vanlig vardag peaktimme vid både 
ny och befintlig arena. Det beräknas bli totalt cirka 150 trafikrörelser in och ut till befintlig arena vid 
träningstillfällen i samtliga verksamheter på området under peaktimme.  
 
På ny arena beräknas alstringen bli ca 50 trafikrörelser in- och ut från området vid träning vanlig vardag under 
peaktimme. Anledningen till att det blir fler rörelser på befintlig arena är för att det finns fler verksamheter där än 
på ny arena. Vid matcher blir trafikflödet betydligt större än vanlig vardag på de båda platserna. Flödet beräknas 
bli något större på ny arena än befintlig då publikkapaciteten är större på ny arena.  
 
Vid en match uppstår det en trafiksituation där många trafikanter vill köra in till området vid matchstarten och när 
matchen har slutat är det på motsatt sätt att majoriteten av trafiken lämnar området, vilket innebär en mycket 
ojämn fördelning av trafik i korsningarnas ben. Därför har scenarierna analyserats för både matchstart och 
matchslut. Denna ojämna fördelning uppstår dock inte idag i korsningarna vid befintlig arena då flertalet av 
arenabesökarna parkerar utanför området. I framtiden om en större parkering anläggs så kan detta uppstå här 
med.  
 
Capcal-analyser har därför endast gjorts på korsning vid ny arena, då det antas att alla besökare till 
arenaområdet vid match kommer att kunna parkera på området.  



 

 
 

 

 
Resultatet från denna Capcal analys visar att korsningen Trattvägen/väg 37/47 får för hög trafikbelastning vid 
matchtillfällen med befintlig korsningsutformning medans kapaciteten är tillräcklig under peaktimme utan match.  
 
Utformningsförslag korsning och Capcal-analyser 
För att klara belastningen i korsningen vid matchstart då mycket trafik ska till arenan, föreslås att 
vänstersvängältet på väg 37/47 förlängs från 30 meter till 60 meter samt att infartskörfältet på Trattvägen breddas 
till 8 meter så att både vänstersvängande och högersvängande fordon från väg 37/47 kan svänga in på 
Trattvägen samtidigt. Med dessa åtgärder uppnås en belastningsgrad på 0.85 kl. 18-19 i korsningen, vilket är ett 
godkänt värde, speciellt då detta bara inträffar vid matcher.  
 
För att klara belastningen i korsningen vid matchslut då mycket trafik ska från arenan samtidigt, föreslås att 
dagens utfartskörfält på Trattvägen breddas och delas upp i ett högersvängande fält och ett vänstersvängande 
fält. Det vänstersvängande körfältet beräknas behöva vara ca 40 meter långt. Med denna åtgärd tillsammans med 
ovanstående åtgärd blir belastningsgraden 0.83 kl. 21-22 i korsningen, vilket är ett godkänt värde, speciellt då 
detta bara inträffar vid matcher.  
 

Förslag på ny utformning av korsning Trattvägen/väg 37/47. 
 
Slutsatsen är att nuvarande korsningsutformning inte klarar den höga trafikbelastningen som uppstår vid match. 
Efter föreslagen ombyggnad kan korsningen klara att 70 % av trafiken ankommer till match kl. 18-19 och att 90 % 
av publiken avgår kl. 21-22. Om trafiken blir större än detta blir belastningen för stor för korsningen även efter 
föreslagen ombyggnad. Trafiken till arenan behöver då delas upp så att ytterligare en infart- och utfart skapas till 
arenan. Ny in- och utfart till arenaområdet från väg 37/47 kan samutnyttjas med planerat framtida 
exploateringsområde söder om väg 37/47.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Åtgärdsförslag 
Relevanta åtgärdsförslag ska tas fram enligt Trafikverkets Fyrstegsprincip. 

 
Trafikverkets Fyrstegsprincip 
 

 
Åtgärder befintlig arena:  
 
Steg 1:  

• Genomföra gemensamma informationskampanjer mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns IK 
för att få fler besökande att välja cykeln, gå eller ta bussen. Genom att belysa det finns ett bra gång- och 
Cykelnät samt god kollektivtrafikbetjäning som gör det snabbt och enkelt att ta sig till och från matchen.  

• Sälja kombinerade match- och bussbiljett.  

• Dela ut ”prova-på”-bussbiljetter till besökande för att få fler att se fördelen med att åka kollektivt till och 
från matchen. 

• Uppmana de besökande som ändå väljer bilen, att i högre utsträckning fylla bilen och åka tillsammans.  

• Undersök möjligheten att samutnyttja parkering på omkringliggande ytor. 

 
Steg 2. 

• Gör en översyn om det finns ett mer effektivt sätt att placera bil- och cykelparkering. 

• Identifiera om det finns oanvända ytor på området som kan användas till cykel- och bilparkering. 

• Placera cykelparkeringen nära ingång för maximal exponering och kort gångavstånd. 

• Gör en översyn om skyltning för gång- och cykel till arenaområdet kan förbättras. 

• Utöka turtätheten för de bussar som angör hållplatser i anslutning till Be-Ge Hockey Center. Eller tillköp 
av särskilda turer med en ”matchbuss” som angör viktiga knutpunkter i staden och vars avgångar är 
anpassade till matchtiderna. 

• Ingå avtal med Ica Maxi för samutnyttjande av deras parkering i samband med match. 

 
Steg 3 

• Utöka befintlig cykelparkering. 

 
Steg 4. 

• Bygg parkeringshus på befintlig parkeringsyta för att utöka kapacitet. 

 
Slutsats: 
Problematiken vid befintlig arena är idag att det saknas utrymme att bygga ut och anlägga en större parkering 
inom arenaområdet. Idag får långt ifrån alla fordon plats på arenaområdet under match och värre blir det då 
parkeringsplatser tas bort i samband med att en träningsishall byggs på delar av befintlig parkering. Detta kan 
lösas genom att ett parkeringshus anläggs på befintlig parkeringsyta. Det kan då dock uppstå kapacitetsproblem 
vid in- och utfart till området om fler fordon trafikerar här. Anledningen till att korsningarna idag inte har några 
kapacitetsproblem är för att trafiken till arenan sprider ut sig på närliggande områden och parkeringar. En annan 
lösning kan därför vara att en del fordon fortsätter att utnyttja andra närliggande parkeringar genom att 
kommunen sluter avtal med markägarna.  
 
Dagens arena kan enkelt nås via buss, gång och cykel. Idag finns drygt 30 cykelparkeringsplatser vid arenan. 
Dessa bör utökas för att främja cykeltrafiken och få fler att välja att cykla istället för att ta bilen. Enligt 
resvaneundersökningen är cirka 17 % av alla fritidsresor cykelresor, detta innebär att en vanlig vardag beräknas 
det finnas behov för cirka 60 cykelplatser och under matchtillfälle cirka 600 cykelplatser.  



 

 
 

 

 

Åtgärder ny arena:  
 
Steg 1.  

• Genomföra gemensamma informationskampanjer mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns IF 
för att få fler besökande att välja cykeln, gå eller ta bussen. Genom att belysa att det finns ett bra gång- 
och cykelnät samt god kollektivtrafikbetjäning som gör det snabbt och enkelt att ta sig till och från 
matchen.   

• Arbeta med p-avgift vid match. 

• Sälj kombinerade match- och bussbiljett.  

• Dela ut ”prova-på”-bussbiljetter till besökande för att få fler att se fördelen med att åka kollektivt till och 
från matchen. 

• Uppmana de besökande som ändå väljer bilen, att i högre utsträckning fylla bilen och åka tillsammans 

• Reglera sträckan mellan Trattvägen och Rösvägen så att endast bussar får trafikera. 

Steg 2. 

• Skapa en yteffektiv bil- och cykel parkering. Undersök möjligheten för samutnyttjande med andra 
verksamheter, utanför matchtid. 

• Placera cykelparkeringen nära ingång för maximal exponering och kort gångavstånd. 

• Gör en översyn om skyltning för gång- och cykel till arenaområdet kan förbättras. 

• Utöka turtätheten för de bussar som angör hållplatser i anslutning till Be-Ge Hockey Center. Eller tillköp 
av särskilda turer med en ”matchbuss” som angör viktiga knutpunkter i staden och vars avgångar är 
anpassade till matchtiderna. 

• Se över placering av befintliga hållplatslägen för att undersöka om något bör flyttas för att minska 
gångavstånd till arenan. 

• Leda om linje 160 och 161 så att linjerna stannar vid ny BRT-hållplats längs E22:an. 

• Hindra genomfartstrafik mellan Trattväg och Rösväg och endast tillåta genomfart för busstrafik genom 
att sätta upp skyltar. Det kan även vara aktuellt att försvåra ytterligare genom fysiska hinder som 
bommar eller spårviddshinder (steg 3). Detta bör utredas i det fortsatta arbetet. 

 
Steg 3. 

• Förläng vänstersvängfält på väg 37/47 för att öka kapacitet för dem som ska in till arenaområdet. 

• Dela upp Trattvägen i två körfält i norrgående riktning med ett vänstersvängfält och ett högersvängfält.  

• Utöka eventuellt kapaciteten på gång- och cykelbanan över E22 vid norra passagen.  

 
Steg 4. 

• Skapa en ny koppling mellan befintlig infrastruktur och nytt arenaområde. Säkerställ att det finns en god 
koppling för fotgängare, cyklister och motorfordon. 

• Anlägg en ny hållplats i anslutning till arenaområdet som angörs av linje 701. 

• Anlägg en ny in- och utfart till arenaområdet via väg 37/47 för att avlasta befintlig korsning vid 
Trattvägen. Samma anslutning kan användas för framtida exploatering söder väg 37/47. 

 
Slutsats: 
Det är endast under matcher i Be-Ge arena som lockar full publik som kapacitetsproblem i den närliggande 
korsningen Trattvägen/väg 37/47 uppstår. Vid vardaglig verksamhet i området uppstår det inga problem enligt 
analys i denna rapport. Det är viktigt att väga in vad som ska vara den dimensionerande situationen för hur in- 
och utfarterna till området ska utformas. Att dimensionera korsningen för trafikmängderna som uppstår vid 
matchevent i Be-Ge arena leder till överdimensionerade lösningar resterande tid. Om en ny in- och utfart anläggs 
till arenaområdet via väg 37/47 kan denna avlasta befintlig korsning vid Trattvägen och innebära att inte alla 
föreslagna åtgärder behöver genomföras där.  
 
Det är dock viktigt att arenatrafiken inte kan ta vägen via Rösvägen till arenan då det annars finns en risk att 
ambulanser hamnar i trafikköer på väg in till sjukhuset. Detta bör säkerställas genom att Trattvägen endast leder 



 

 
 

 

fram till arenan och inte vidare till Rösvägen. Endast busstrafiken bör vara genomgående mellan Trattvägen och 
Rösvägen.  
 
För att öka tillgängligheten till busstrafiken till den nya arenan föreslås ett nytt hållplatsläge för linje 701 som 
placeras på Trattvägen/Rösvägen utanför arenan. Denna linje passerar förbi här idag men stannar inte. En ny 
framtida BRT hållplats på E22 i höjd med ny arenaplacering kan öka linjeutbudet till arenan då även linje 160 och 
161 får möjlighet att stanna.  
 
Viktigt att tillräckligt många cykelplatser anläggs vid ny arena för att främja att fler väljer att cykla istället för att ta 
bilen. Enligt resvaneundersökningen beräknas cirka 17 % av antalet fritidsresor utföras med cykel. Detta innebär 
att det finns ett behov av cirka 20 cykelparkeringar under en vanlig vardag med träning och cirka 750 cykelplatser 
vid matchtillfällen.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
I nordvästra delen av centrala Oskarshamn ligger befintligt arenaområde, som idag består av äventyrsbad och 
gym, fotbollsplan och ishockeyarena. Oskarshamns kommun undersöker nu möjligheterna att bygga ut befintlig 
arena samt att anlägga en ny träningsishall. Ett annat scenario är att anlägga en ny arena på en annan tänkbar 
yta. Se översiktskarta i figur 1.   
 

 
Figur 1. Översiktskarta 

 
En övergripande trafikutredning behöver tas fram för att jämföra de två olika placeringarnas innebörd och 
påverkan på befintlig infrastruktur.  
 
Scenariot med utbyggnad av befintlig arena kommer endast att medföra en liten ökning av trafik då 
besökskapaciteten kommer att förbli detsamma även efter utbyggnad. Det är endast en ny tränings-ishall som 
skapar ny trafik. Dock kommer träningshallens föreslagna placering att påverka antalet tillgängliga 
parkeringsplatser vid arenan, då anläggningen byggs på en del av befintlig parkeringsplats.  
 
Scenariot med en ny arena kommer att skapa trafik till ett område som idag inte har så mycket trafik. Den nya 
ökade trafikmängdens påverkan på infrastrukturen och på in- och utfarterna till området behöver studeras och 
åtgärdsförslag för att hantera den tillkommande trafiken presenteras på skissnivå. 
 
Syftet med utredningen är att jämföra de två olika platsernas förutsättningar, problematik och eventuella 
lösningar. Underlaget ska kunna fungera som beslutsunderlag och vara en samlad bedömning av möjligheterna 
på respektive plats.  
 
Förutom fordonstrafik ska även förutsättningarna för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik 
beskrivas och åtgärder föreslås.  

 
1.2 Metod 

 
Utredningen ska utgå ifrån 4-stegsprincipen och ge förslag på hela resan perspektivet. Förslag ska dock ges till 
komplettering i trafiksystem och infrastruktur för att klara den extra trafikalstring som utbyggnaden skapar.  
 
Alstringen som utbyggnaden medför beräknas genom att utgå från besöksantal, resvaneundersökningar och 
underlag från tidigare gjorda utredningar/rapporter. ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på väg 37/47 är taget från 
Trafikverkets statistik och årlig uppräkning av trafik beräknas till de olika scenarierna. Kapacitetsberäkningarna för 
den studerade korsningen har utförts med Trafikverkets/Trivectors analysverktyg Capcal 4.5.0. 
 
Beräkning av trafikalstring och genomförande av Capcalberäkningar vid behov sker under matchtid samt peaktid 
på befintlig infrastruktur för de två olika arenorna. Arenornas publikkapacitet är:   

1. Befintlig arena 3500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 
2. Ny arena för 4500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 
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Resultatet analyseras och åtgärdsförslag föreslås i de fall då detta behövs.  

 
I båda scenariona genomförs analyser för en vanlig vardag med träningar samt analyser för ett scenario med 
ishockeymatch och fullsatt publik i arenan samtidigt som det är träning i övriga verksamheter.  

 
1.3 Avgränsningar 

Endast trafikalstring från verksamheter på befintligt Arenaområde samt ny arena beräknas och ligger till grund för 
analyser och beräkningar av påverkan på in- och utfarter till respektive område.   
 
Antalet parkeringsplatser inom arenaområdet på respektive placering beräknas. Antalet som finns idag jämförs 
med framtida behov.  

 
1.4 Tidigare utredningar 

Tidigare har följande utredningar gjorts för befintlig arena samt ny arena:  

- 2021-06-07 Programutredning 

- Förstudierapport Arena Oskarshamn, 2021  

- Förstudierapport Arena Oskarshamn Ishall, 2020 
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2. Kartläggning  
 
Arenan i Oskarshamn består idag av tre olika delområden- simhallsdel inkl. gym, idrottspark med fotbollsplan och 
en ishockeyarena. För ishockeyverksamheten finns behov av en ny träningsishall, samt en utökad kapacitet på 
ishockeyarenan Be-Ge- Hockey Center, där den största hyresgästen är Oskarshamn IK. Se figur 2.  
 
Två olika alternativ på lösning har framkommit för att uppfylla behovet för utveckling av ishockeyverksamheten. 
Det ena är att bygga om och bygga ut befintlig lokal samt att anlägga en träningsishall där Jysk tidigare låg och 
där det nu är parkeringsplatser, placering enligt figur 2, 3 och 4.  
 
Det andra alternativet är att anlägga en helt ny arena på västra sidan av väg E22, placering enligt figur 5. Den nya 
arenan planeras innehålla en matcharena samt en extra is för träning samt tillhörande verksamheter, ca 9000 
kvm. En utbyggnad av befintlig arena innebär ingen förändring i åskådarkapacitet på BE-Ge Hockeyarena utan är 
fortsatt 3275 åskådare. Däremot utökas träningskapaciteten då en ny träningsishall byggs. I alternativet med en 
ny arena ökar åskådarkapaciteten till 4500 åskådare samt att en träningsishall anläggs. Den nya arenan kommer 
endast att ha ishockeyverksamhet. Övriga verksamheter som är på befintlig arena idag kommer att finnas kvar 
där.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Befintlig arenas verksamheter (Lantmäteriet karta) 
 

 
Figur 3. Förslag på utbyggnad och placering av träningsishall (Källa: Förstudierapport Arena Oskarshamn) 
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Figur 4. Förslag på tillbyggnadsytor för befintlig ishockeyarena.  
(Källa: Förstudierapport Arena Oskarshamn ishall 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Ny arena med träningsishall. (Lantmäteriat karta) 

 
Be-Ge Hockey Center 
I arenan arrangeras idag och i framtiden ishockeymatcher i seriespel samt träning för föreningsklubbar.  
 
Be-Ge Hockey Centers största hyresgäst är IK Oskarshamn. Ishockeylaget spelar nu i SHL och är därför i behov 
av en arena som uppfyller krav för ligaspelsmatcher på denna nivå. Hemmamatcherna på Be-Ge Hockey Center 
spelas antingen på tisdagar kl. 19, torsdagar kl. 19 eller lördagar kl. 15.15 eller kl. 18 enligt SHL:s matchprogram.  
 
När det inte är match i arenan befinner sig annan ishockeyverksamhet där. Hallen är öppen kl. 7-22.40 vardagar, 
men är upptagen stora delar av dagen av föreningsverksamhet.  
Åskådarsnittet på ishockeymatcher i Be-Ge Hockey Center var 2019-2020 cirka 3094 åskådare per match. Övrig 
tid då det inte är matcher, sker träningsverksamhet i arenan.  
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Ny träningsishall 
Ishockeyverksamheten är i behov av en ny träningsishall. Antingen anläggs den där Jysks verksamhet låg 
tidigare eller så anläggs en intill ny arena på ny lokalisering.  
 
Simhall 
Nuvarande bassänger på Arena Oskarshamn har en mycket hög nyttjandegrad. Simhallen består av en 
uppvärmd träningsbassäng och åtta 25 meters banor. Simhallens öppettider varierar men på tisdagar är den 
öppen kl. 10-21 och äventyrsbadet mellan kl. 12-20.  

 
Träningsbassängen har babysim, simskola, rehabträning och vattengymnastik samt är öppen för allmänheten 
övriga tider. Bassängen används ca 86 timmar/vecka och rymmer cirka 20 personer. Det bedrivs simskola på 
vardagar mellan kl. 17-20 och det är två grupper samtidigt i hallen. Varje grupp är cirka 10-15 stycken barn.  
 
Behovet av ytterligare en träningsbassäng är stort.  
 
Fyra 25 meters banor är öppna för allmänheten mellan kl. 10-21. Övriga fyra banor är avsedda för annan 
verksamhet såsom simskolor.  
 
Gym och gruppträning 
Gymmet är öppet kl. 5-23. Bokningsbara gruppträningar finns varje dag mellan kl. 17-20. Det finns möjlighet för 
två pass parallellt med varandra och varje pass rymmer ca 16 personer.  
 
Gymmet har ca 45 % beläggning kl. 18 på vardagar.  
 
Idrottsparken 
Idrottsparken består av en fotbollsplan med tillhörande verksamheter. Fotbollsplanen används som bandyplan på 
vintern.  
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3. Beskrivning och analys av möjligheter för olika färdmedel till och 
från arena 

 

3.1 Resvaneundersökning  
 
I enlighet med ”Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland 2012-12-11” ser 
färdmedelsfördelningen för fritidsresor ut enligt figur 6. Oskarshamn räknas under intervallet ”Annan ort, >10 000 
inv. ”. På vardagar görs 64 % av fritidsresorna med bil, 5 % kollektivt, 17 % med cykel, 15 % till fots och 1 % 
annat. Resor till och från arenaområdet räknas som fritidsresor.  

 

 
Figur 6. Resornas fördelning uppdelat på olika huvudfärdsätt.   
   

Vardagsresandet kan delas in i fyra faser. Först en morgonpuckel 05.30-08.30 som följs av ett medelhögt resande 
fram till 16.00. Vid 16.00 startar en andra resandepuckel som håller i sig fram till ca 18.00 för att därefter sakta 
avta under kväll och natt. Se figur 7.  

 
 
Figur 7. Researbetets fördelning över vardagsdygnet.  

 
Fritidsresornas fördelning skiljer sig tydligt från arbetsresornas fördelning. Det största antalet fritidsresor görs 
kvällstid och har en topp under perioden 17-19.  Se figur 8 nedan.  
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Figur 8. Fritidsresandets fördelning över vardagsdygnet.  
 
 

Slutsats  
Slutsatsen är att kl.17-18 vardagar är en bra tid att studera hur trafiken beter sig under peaktid. Då når både 
antalet fritidsresor till och från arenan och det omgivande vägnätet sin topp i trafikintensitet. Tisdag kl.19-21 i 
samband med match är en lämplig tid att studera trafiken till och från arenan samt det omkringliggande vägnätet.  
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3.2 Befintlig arena 
 

3.2.1 Gång 
 
Det finns god tillgänglighet att gå till den gamla arenan. Majoriteten av staden, inklusive centrum, kan nå befintlig 
arena inom 15 minuters gånghastighet, se figur 9. I denna analys användes riksgenomsnittet, 6 km/h, enligt 
Trafikverket för gånghastighet.  

 
Figur 9. Nätverksanalys över tillgängligheten till befintlig arena via gång. 
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3.2.2 Cykel 

 
Det finns god tillgänglighet att cykla till den gamla arenan. Upptagningsområdet för befintlig arena täcker stora 
delar av staden, inklusive centrum inom fem minuter, se figur 10. Cykelhastigheten sattes här till 20 km/h, vilket är 
genomsnittet enligt Trafikverket. Analysen är relativt enkel men visar på att täckningen är god. En potentiell risk är 
dock kopplingen till området Döderhult. Det finns bara två vägar att ta sig mellan Oskarshamn centrum och 
Döderhult och den södra av dessa är ytterst begränsad.  
 
Idag finns drygt 30 cykelparkeringsplatser vid arenan. Dessa bör utökas för att främja cykeltrafiken och få fler att 
välja att cykla istället för att ta bilen. Enligt resvaneundersökningen är cirka 17 % av alla fritidsresor cykelresor, 
detta innebär att en vanlig vardag beräknas det finnas behov för cirka 60 cykelplatser och under matchtillfälle 
cirka 600 cykelplatser.  
 

  
Figur 10. Nätverksanalys över tillgängligheten till befintlig arena via cykel. 
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3.2.3 Kollektivtrafik  
 
Dagens Arenaområde har en mycket god kollektivtrafiktäckning. Intill området ligger två hållplatser, Oskarshamn 
Idrottsplatsen och Oskarshamn Folkets park. Hållplats Idrottsplatsen ligger ca 150 meter från huvudingången till 
arenan och angörs av 13 busslinjer.  
 

 
 
Figur 11. Busshållplatser i närheten av befintlig arena. Det gröna området visar hållplatser inom 400 meters gångavstånd från 
arenan.  
 

 
 
Turtätheten på linjerna som trafikerar vid arenan är god under dagtid och fram till ca 19.00. Efter kl. 19.00 blir 
turtätheten sämre då både linje 160 och 701 har cirka timmestrafik kvällstid. Ordinarie busstrafik kan behöva 
stärkas upp med matchturer eller separata matchbussar för att fler ska kunna åka kollektivt till och från match.  

 
3.2.4 Biltrafik 
 
Befintligt arenaområde avgränsas av Döderhultsvägen i norr, Idrottsvägen i öster och Södra Fabriksgatan i 
väster. Alla tre gatorna har två körfält, en i vardera riktningen med en skyltad hastighet på 40 km/h. In- och 
utfarterna till Arenaområdet är från Döderhultsvägen och är markerade 1-3 i figur 12 nedan. Cirkulationsplats 
finns i västlig riktning och leder bland annat mot E22:an. Österut ligger Oskarshamn centrum. Döderhultsvägen är 
kommunal väg.  
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Figur 12. Omkringliggande vägnät samt numrerade in- och utfarter till befintligt arenaområde. (Lantmäteriet karta) 
 
 

Trafikmängder 
 
Oskarshamns kommun har utfört trafikmätningar i två punkter på Döderhultsvägen, se blå och lila prick i figur 13. 
Den lila är mätt i maj 2018 och visar ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 8222 fordon/dygn och den blå punkten är mätt i 
oktober 2018 och har ÅDT 7395 fordon/dygn.  
 
På Lindvägen som är in- och utfartsled till arenaområdet finns inga mätningar gjorda.  
 
 

 
Figur 13. Lokaliseringspunkter för utförda trafikmätningar. (Lantmäteriet karta) 
 

Parkering  
 
Idag finns det ca 440 parkeringsplatser vid arenan, 200 av dessa ligger på ytan där Jysk tidigare låg och där det 
är tänkt att en ny träningsishall ska placeras. Utöver dessa parkeringsplatser finns det också parkeringar på 
kringliggande gator bland annat längs Idrottsvägen. Utöver dessa kommunala parkeringar finns även parkeringar i 
närheten som är tänkta för andra ändamål än besök till arenan, bland annat parkering vid ICA Maxi. Se figur 14 
för lokalisering av parkeringsplatser. Vid matchtillfällen räcker inte parkeringsplatserna inne på arenaområdet till 
då behovet är stort, ca 1070 platser. När ishallen är byggd och parkeringsytan minskat saknas det ca 760 
parkeringsplatser på Arenaområdet. Detta gör att bilar som inte får plats inne på arenaområdet kommer att ställa 
sig på andra parkeringar eller på omkringliggande gator.  
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Figur 14. Parkeringsplatser i anslutning till befintlig arena. (Lantmäteriet karta) 
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3.3 Ny placering av arena 
 
 

3.3.1 Gång  
 
Till den nya placeringen är gångtillgängligheten relativt god. Villaområdet nordväst (Döderhult) om sjukhuset täcks 
väl, till skillnad från den gamla placeringen. Dock är det stora delar av stadens östra del och centrum som inte 
kan gå till den nya placeringen inom fem minuter, se figur 15. Analysen baserar sig på samma gånghastighet som 
vid befintlig arena.  
 
Det finns i dagsläget två passager över E22 mellan området Döderhult och Oskarshamns centrum. Den ena 
passagen är benämnd Sverigeleden i figur 15 och ligger i höjd med trafikplats Oskarshamn, den andra passagen 
ligger cirka 600 meter söder om Sverigeleden. Passagen vid trafikplats Oskarshamn ligger mer centralt och 
utnyttjas troligen mer än passagen söderöver. Vid ett stort gångflöde i samband med matcher kan en potentiell 
bristfaktor vara kapaciteten av befintlig gång- och cykelbana mellan områdena Döderhult och Oskarshamns 
centrum.  
 
Detta innebär att området Döderhult har god åtkomst till ny placering av arena medan Oskarshamn centrum får 
sämre åtkomst till ny arenaplacering i jämförelse med dagens placering. 
 

 
Figur 15. Nätverksanalys över tillgängligheten till den nya placeringen via gång. 
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3.3.2 Cykel 
 
Tillgängligheten med cykel är mycket god, då både området Döderhult och Oskarshamn centrum ligger inom fem 
minuters cykelväg, se figur 16. Analysen baserar sig på samma cykelhastighet som vid befintlig arena.  
 
Det finns i dagsläget två passager över E22 mellan området Döderhult och Oskarshamns Centrum. Ena 
passagen  ligger i höjd med trafikplats Oskarshamn, den andra passagen ligger ca 600 meter längre söderut. Den 
norra passagen över E22:an har bäst kapacitet och placering och kommer troligtvis vara den koppling som 
används mest för besökare till ny arena som kommer ifrån Oskarshamns centrum. Kapaciteten på denna 
passage är begränsad och kan innebära en tidvis sämre framkomlighet för cyklister.  
 
Detta innebär att området Döderhult har god åtkomst till ny placering av arena medan Oskarshamn centrum kan 
ha det svårare. 
 
Viktigt att tillräckligt många cykelplatser anläggs vid ny arena för att främja att fler väljer att cykla istället för att ta 
bilen. Enligt resvaneundersökningen beräknas cirka 17 % av antalet fritidsresor utföras med cykel. Detta innebär 
att det finns ett behov av cirka 20 cykelparkeringar under en vanlig vardag med träning och cirka 750 cykelplatser 
vid matchtillfällen.  
 

 

Figur 16. Nätverksanalys över tillgängligheten till den nya placeringen via cykel. 
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3.3.3 Kollektivtrafik  
Ny föreslagen plats för arena ligger cirka 400 meter från hållplats Oskarshamn sjukhus väg 37 som trafikeras av 
åtta busslinjer. Hållplats Oskarshamn sjukhus Rösvägen angörs av linje 701 och ligger cirka 100-200 meter från 
planerad arena.  
 
I riktning Kristineberg-Norrby avgår linje 701 två gånger i timmen mellan 06:30 och 19:40 på vardagar. Efter det 
går den en gång i timmen, tills rutten slutar 22:24 i Oskarshamn centrum. Under helgen går linjen en gång i 
timmen mellan 06:40 och 22:24. I linjens andra riktning är turtätheten densamma, två gånger per timme under 
arbetstimmar och en gång i timmen övrig tid till lite över 22.  
 
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god för ny placering av arenan. Den skulle dock kunna öka till linje 701 
genom att en ny hållplats anläggs utanför arenan. Linjen trafikerar idag förbi men stannar inte.  
 
I framtiden planeras en ny BRT-hållplats på E22:an i höjd med sjukhuset. Diskussioner kring placering pågår. 
Arenabesökare till ny arenaplacering skulle få god tillgänglighet till denna hållplats om gena gångvägar anläggs till 
och från hållplats samt att linje 160 och 161 börjar angöra hållplats.  
 

 
 
Figur 17. Hållplatser inom 5 minuters gångväg från ny arena. 

 
 
Turtätheten på linjerna som trafikerar vid befintlig arena är relativt god under dagtid och fram till ca 19.00. Efter 
19.00 blir turtätheten något sämre men fortfarande relativt god, då linje 701 har timmestrafik kvällstid. Ordinarie 
busstrafik kan behöva stärkas upp med matchturer eller separata matchbussar för att fler ska kunna åka kollektivt 
till och från match. 
 
3.3.4 Biltrafik 
Nya arenan nås för personbilstrafik från den statliga vägen väg 37/47, se figur 18. Väg 37/47 är en statlig väg 
med 70 km/h och har två körfält, ett i varje riktning och är ca 9,5 meter bred.  
 
Det tänkta arenaområdet nås idag via Trattvägen (punkt 1) och Rösvägen (punkt 2), se figur 17. 
 
Öster om området ligger Oskarshamns centrum och påfart till E22:an.  
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Figur 18. In- och utfarter från väg 37/47 till nya arena.  

 
Sjukhuset nås idag främst via Rösvägen (punkt 2), men det går att trafikera även via Trattvägen (punkt 1) då 
dessa två gator är sammankopplade. Om det blir en arena på detta område bör trafiken till arenan gå via 
Trattvägen för att inte riskera att trafik till sjukhuset såsom ambulans inte kommer fram vid exempelvis matcher. 
Detta görs lämpligen genom att hindra genomfartstrafik mellan Trattväg och Rösväg och endast tillåta genomfart 
för busstrafik. Det kan även vara aktuellt att försvåra ytterligare genom fysiska hinder som bommar eller 
spårviddshinder. Detta bör utredas i det fortsatta arbetet. 
 
Trafikmängder 
Trafikverket utförde år 2019 trafikmätningar för väg 37/47, med mätpunkt förlagd öster om anslutningen till 
Trattvägen. Mätningarna uppvisade en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 8900 fordon per dygn varav cirka 11 
procent var tunga fordon.  
 
Från de timtrafikmätningar som gjorts år 2019 kan det utläsas att vardagsmaxtimmen infaller på eftermiddagen 

mellan kl. 16-17. Mätningarna anger att ungefär 11 procent av dygnstrafiken trafikerar väg 37/47 under 

maxtimmen. Detta innebär att maxtimmen trafikeras av cirka 1114 fordon per timme.   

Utifrån Trafikverkets mätningar på väg 37/47 går det att utläsa att cirka 41 procent av trafiken på väg 37/47 har 
östlig körriktning och cirka 59 procent har västlig körriktning under eftermiddagens maxtimme. 
 
Oskarshamns kommun har utfört trafikmätning på Trattvägen. Årtal är dock okänt. Mätningen visar på att 
Trattvägen har en ÅDT på 1049 fordon/dygn. Då det inte finns information i mätningen kring maxflöde så antas 
samma procentandel gälla för Trattvägen som för väg 37/47, dvs att maxtimmen står för cirka 8 procent av 
dygnstrafiken vid 17. Detta innebär att maxtimmestrafiken på Trattvägen blir ca 84 fordon per timme.  
 
Parkering  
Behovet av framtida parkeringar om en arena placeras här är ca 1250 st vid match och cirka 50 stycken vid 
maxtimme.  
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3.4 Jämförelse mellan alternativa placeringar av arena 
 
I följande avsnitt jämförs de två olika arenornas placeringar.  
 

3.4.1 Gång 

 
Figur 19. Nätverksanalys över tillgängligheten till båda placeringarna via gång. 

Det är god tillgänglighet till både den befintliga arenan och den nya arenan för fotgängare, infrastrukturen är väl 
utbyggd, se figur 19. Det finns dock endast två passager över E22:an, vilket begränsar möjligheterna för boende i 
de centrala delarna att ta sig till ny arena och Döderhultsinvånarna till den befintliga arenan.  
 
Enligt utförd analys är det fler som kan nå den gamla placeringen inom fem minuter, då den ligger mer centralt. 
Den nya placeringen täcker förvisso ett antal villaområden, men tillgången till centrum är begränsad då E22 har 
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en barriäreffekt. Vidare är mängden boende söder om den nya placeringen mycket begränsad, vilket minskar 
täckningen av boende ytterligare. Således har nuvarande arena en bättre placering ur ett 
fortgängartillgänglighetsperspektiv.  
 
Gångbanor finns från båda arenorna till kollektivtrafik.  
 

3.4.2 Cykel 

 
Figur 20. Nätverksanalys över tillgängligheten till båda placeringarna via cykel. 

Oavsett arenaplacering är tillgängligheten god till båda placeringarna med cykel. Dock finns det en risk att norra 
passagen vid trafikplats Oskarshamn inte har tillräckligt stor kapacitet att hantera ett stort cykelflöde från 
Oskarshamn centrum vid matchtillfällen. Vidare är det stora delar av Oskarshamn som inte har möjlighet att cykla 
till ny arenaplacering inom fem minuter, se figur 20. Således har nuvarande arena en bättre placering ur ett 
cykeltillgänglighetsperspektiv.  
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3.4.3 Kollektivtrafik  

 
Figur 21. Antalet busshållplatser som är inom 400 meters gångavstånd från placeringarna. 

Det finns fler busshållplatser inom upptagningsområdet för ny placering av arena men turtätheten är sämre än till 
befintlig arena, se figur 21. Detta beror framförallt på att landsbygdsbussarna 160 och 161 inte går till någon 
busshållplats vid ny arena. Vid båda placeringarna angör många busslinjer, det som skiljer är linjerna 47, 48, 160, 
161 och 710, som endast angör vid befintlig arena.  
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Efter 19 på kvällen är det linjerna 155, 160, 310 och 701 som har trafik, varav linje 160 endast går till befintlig 
arena och övriga linjer till båda placeringarna. Linje 160 och 701 har god turtäthet, ca timmestrafik kvällstid. Då 
båda linjerna angör befintlig arena men endast linje 701 angör ny arena gör detta att tillgängligheten kvällstid är 
något sämre på ny placering än på befintlig placering.  
 
Dagtid är det betydligt fler linjer som angör platserna men de linjer som har högst utbud är 160, 161 och 701, 
varav linjerna 160 och 161 endast angör befintlig arena. Dock har linje 701 en god turtäthet, ca 30 minuters trafik, 
vilket ändå gör att tillgängligheten från ny arena blir god under dagtid. Tillgängligheten för befintlig arena är 
mycket god under dagtid.  
 
Den största skillnaden mellan arenaplaceringarna är att linjerna 160 och 161 inte angör vid ny arena i dagsläget. 
Detta gör att turtätheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken blir något sämre för ny placering av arena än för 
befintlig placering.  
 
För att öka attraktiviteten av ny arenaplacering hade således ett alternativ kunnat vara att dra om linjerna och 
göra så att linje 160 och 161 angör vid ny framtida BRT-hållplats på E22:an. För att ny placering av arena ska 
vara lika attraktiv som befintlig bör dess tillgång till busstrafiken stärkas. 
 

 
3.4.4 Bil och parkering  

Det är god tillgänglighet för biltrafik till både ny arenaplacering och befintlig placering. Båda placeringarna ligger i 
närheten av E22:an samt statlig väg 37/47. Döderhultsvägen kopplar båda placeringarna mot Oskarshamns 
centrum.  
 
Ett problem med befintlig arena är idag antalet tillgängliga parkeringsplatser på arenaområdet. En vanlig vardag 
vid peaktid utan match är antalet parkeringsplatser tillräckligt men under ishockeymatch saknas ca 600 platser. 
Problemet blir än större när träningsishall byggs då ca 130 befintliga parkeringsplatser tas bort.  
 
Bilar som inte får plats på arenaområdet ställer sig på närliggande gator, i bostadsområden eller på 
parkeringsplatser som är avsedda för andra ändamål. Detta upplevs som ett problem idag.  
 
På ny arenayta finns möjlighet att anlägga en stor parkeringsyta eller p-hus som inrymmer det antal 
parkeringsplatser som krävs vid match, vilket i detta fall beräknats till ca 1250 platser. Vid befintlig arena finns 
endast plats att anlägga ett p-hus.  

 
Då befintlig arena i dagsläget inte inrymmer parkering för alla arenabesökare under match skapas inte långa köer 
ut och in från området vid matchstart eller matchslut. Bilarna fördelar sig troligtvis i trafiksystemet lättare än det 
blir från nya arenan som kommer att ha plats för samtliga matchbesökare inne på arenaområdet.  
 
För att inte minska framkomligheten för fordon såsom ambulans till och från sjukhuset på Rösvägen är det viktigt 
att matchtrafiken inte kan trafikera till arenan via denna gata. Detta gör att befintlig korsning Trattvägen/väg 37/47 
blir hårt belastad vid matchtillfällen. Under kapitel 4 Trafikanalys har kapacitetsberäkningar på denna korsning 
därför utförts för att analysera hur stor belastning som korsningen klarar med befintlig utformning och med 
eventuella åtgärder. Resultatet från denna analys visar på att ombyggd korsning vid Trattvägen/väg 37/47 blir hårt 
ansträngd och att det därför troligtvis behövs ytterligare en in- och utfart till ny arena för att klara trafiken vid 
matchtillfällen.  
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4. Trafikanalys 
 

4.1 Utredda scenarier  
 
Beräkning av trafikalstring sker för två olika arenaplatser.  
 

1. Befintlig arena 3500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 

2. Ny arena 4500 personer vid ett och samma tillfälle (matcher och evenemang) 

 
Utöver de två lokaliseringarna, delas analysen in i ett antal scenarier. Både ett vardagsscenario och ett 
matchscenario studeras. Vardagsscenariot utgår ifrån de träningar som pågår i området en vanlig vardag. 
Maxtimmen i detta fall antas vara mellan kl. 17.00-18.00 då många fritidsaktiviteter och träningar är förlagda till 
denna tid samtidigt som det är peaktid i övriga trafiksystemet. 
  
Matchscenariot utgår ifrån en 95 % fullsatt arena. Detta sker vanligtvis vid hemmamatcher för IK Oskarshamn, 
samtidigt som träning sker i övriga verksamheter. Dessa matcher sker främst under tisdagar och torsdagar 
kl. 19.00, utifrån information från hockeysäsongen 20/21. Matcher kan också spelas under lördagar kl. 15.15 och 
18.00, men då de flesta matcher är förlagda en vardagskväll vid 19.00 är det denna tidpunkt som används 
i utförda analyser.  
  
Vid en match uppstår det en trafiksituation där många trafikanter vill köra in till området strax 
innan matchstart. När matchen har slutat är det på motsatt sätt att majoriteten av trafiken lämnar området, vilket 
innebär en mycket ojämn fördelning av trafik i korsningarnas ben. Därför har scenarierna analyserats för både 
matchstart och matchslut. Vid matcher i Be-Ge Hockey Center börjar matchen kl. 19.00 en vardagskväll och 
antas avslutas cirka två timmar senare vid kl. 21.00. För analysen av en vanlig vardag antas trafiken vara 
jämnare med träningar som startar på olika tider.   
 
Kapacitetsberäkningar genom verktyget CapCal genomförs endast i korsningen Trattvägen/väg 37/47. Det är i 
denna korsning som trafiken från ny arena beräknas trafikera. Trafik in och ut från befintlig arena antas vara 
samma som idag med den enda skillnaden trafik till ishallsträning. Då denna trafik endast antas bidra till en 
marginell ökning genomförs inga kapacitetsberäkningar i korsningar vid befintlig arena.  

 

4.2 Trafikuppräkning  
För att kunna genomföra CapCal beräkning i korsningen Trattvägen/väg 37/47 räknas uppmätt trafik på väg 37/47 
upp till år 2021. Uppmätt trafik på Trattvägen antas vara 2021 års siffror, till denna trafik läggs sedan arenans 
trafik i analyserna.  
 
Trafikverket har utfört mätningar av trafiken på väg 37/47, senaste mätningen är från 2019. Den uppmätta trafiken 
från stickprovspunkterna räknas upp till år 2021, för att representera nulägets trafikmängder, genom att använda 
Trafikverkets trafikuppräkningstal. För området gäller Blekinges trafikuppräkningstal vilket är 1,26 för åren 
2017 - 2040 för personbilar och 1,48 för lastbilar.  
 
Tabell 1 visar att det beräknade flödet för 2021 är cirka 9100 fordon per dygn på väg 37/47. 
  
Tabell 1. Trafikverkets uppmätta/ uppskattade stickprovspunkter uppräknat till.2021. Flödena är avrundade till 
närmsta 10-tal.  
 

Stickprovspunkt Mätår ÅDT mätår ÅDT år 2021 

Väg 37/47 2019 8900 9100 

 
Dimensionerande timme för vägutformning är normalt vardagsmaxtimmen det dimensionerande året (Trafikverket 
& SKL, 2016). Vardagsmaxtimmen infaller för väg 37/47 mellan kl. 16-17 och är cirka 11 procent av dygnstrafiken, 
se kapitel 3.3.3 Trafikmängder. Dock analyseras timmen mellan kl. 17-18 i denna utredning som peaktimme, då 
det är som mest verksamhet på arenaområdet tillsammans med ett högt flöde på väg 37/47. Klockan 17-18 är 
trafiken på väg 37/47 8 % av dygnstrafiken, vilket innebär 791 fordon per timme.  

  
I alstringsberäkningarna är trafikflödena uppräknade och anpassade till de analyserade tiderna (kl. 17-18 för 
vardagsscenariot och kl. 18-19 samt kl. 21–22 för matchscenariot).  
 
Enligt Trafikverkets mätstatistik på väg 37/47 är flödesfördelningen under dimensionerande timme 59% i riktning 
från öst till väst och 41% i motsatt riktning.  
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4.3 Trafikalstring 
 

Varje verksamhet beräknas alstra en viss mängd besökare och bilar. Nedanstående tabell redovisar beräknat 
antal besökare per verksamhet och scenario. I trafikalstringen är det beräknat att 64 % av besökarna till 
träningsverksamheterna kör bil, baserat på sydöstra Sveriges resvaneundersökning, se kapitel 
resvaneundersökning.  Vid matchevent antas det färdas cirka 2,3 personer i en bil baserat på rapporten Färre 
bilar till arenan utgiven av dåvarande Vägverket (2005) och vid vardagliga träningar antas det vara cirka 1,5 
personer per bil baserat på Trafikverkets Alstringsverktyg.  
 
Nedan redovisas antalet besökande per verksamhet både för befintlig arena samt för ny arena. Valda tidsintervall 
är tisdagar kl. 17-18 utan match samt kl. 18-19 och kl. 21-22 tisdagar med match.  
 
Antalet åskådare/match är idag 95% av full beläggning i arenan. Samma fördelning antas även fortsättningsvis, 
dvs 3094 stycken på befintlig arena och 4275 stycken på ny arena under match. Övriga verksamheters 
besöksantal är uppskattade siffror från Oskarshamns kommun.  
 
Vid beräkningar av antalet trafikrörelser har det antagits att 70 % av matchtrafiken kommer till arenan mellan kl. 
18-19. Resterande besökande förväntas att komma tidigare. 90 % av matchtrafiken antas lämnar arenan mellan 
kl. 21-22. Resterande del av matchtrafik lämnar arenan efter kl. 22.  
 
4.3.1 Befintlig arena 
Befintlig placering av arena under peaktimme kl.17-18 
Tillsammans alstrar verksamheterna simhall, gym, fotboll, träning i Be-Ge Hockey Center och träning på ny 
träningsishall ca 150 trafikrörelser in på området och 150 trafikrörelser ut från området under denna timme, se 
tabell 2.  
 
Tabell 2. Antal besök per verksamhet, befintlig arena, vardag 17-18 

Befintlig arena peaktid vardag 17-18 

Verksamheter Antal besök 17-18 

Simhall 150 

Gym  60 

Fotboll 40 

BeGe arena träning 50 

Träningsishall  50 

Personal 10 

 
 
Befintlig placering av arena under matchtimme kl. 18-19 
Tillsammans alstrar verksamheterna simhall, gym, fotboll, match i Be-Ge Hockey Center och träning på ny 
träningsishall ca 740 trafikrörelser in på området och 140 trafikrörelser ut från området under denna timme, se 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Antal besök per verksamhet, befintlig arena, vardag kl. 18-19. 

 

Befintlig arena match vardag in 18-19  

Verksamheter Antal besök 18-19 

Simhall 150 

Gym  60 

Fotboll 40 

BeGe arena match  3094 

Träningsishall 50 

Personal 200 

 
 
 
Befintlig placering av arena under matchtimme kl. 21-22 
Tillsammans alstrar verksamheterna simhall, gym, fotboll, match i Be-Ge Hockey Center och träning på ny 
träningsishall ca 19 trafikrörelser in på området och 794 trafikrörelser ut från området under denna timme, se 
tabell 4. 
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Tabell 4. Antal besök per verksamhet, befintlig arena, vardag kl.21-22. 

Befintlig arena match vardag ut 21-22 

Verksamheter Antal besök 21-22 

Simhall 10 

Gym  10 

Fotboll 0 

BeGe arena match  3094 

Tränings is 25 

Personal 200 

 
 
4.3.2 Ny placering av arena 
Ny placering av arena under peaktimme kl. 17-18 
Tillsammans alstrar verksamheterna träning i ny arena med ishockey tillsammans med träningsishallbana cirka 
50 trafikrörelser in på området och 50 trafikrörelser ut från området under denna timme, se tabell 5.   

 
Tabell 5. Antal besök per verksamhet, ny arena, vardag kl. 17-18 

Ny arena peaktid vardag 17-18 

Verksamnheter Antal besök 17-18 

BeGe arena träning 50 

Träningsishall 50 

Personal 10 

 
Ny placering av arena under matchtimme kl. 18-19 
Tillsammans alstrar verksamheterna match i ny arena tillsammans med träningsishallbana ca 860 trafikrörelser in 
på området och 26 trafikrörelser ut från området under denna timme, se tabell 6.  

 
Tabell 6. Antal besök per verksamhet, ny arena, vardag kl. 18-19 

Ny arena matchtid vardag in 18-19 

Verksamnheter Antal besök 18-19 

BeGe arena match  4275 

Träningsishall 50 

Personal 100 

 
Ny placering av arena under matchtimme kl. 21-22 
Tillsammans alstrar verksamheterna match i ny arena tillsammans med träningsishallbana cirka 11 trafikrörelser 
in på området och 1120 trafikrörelser ut från området under denna timme, se tabell 7. 

 
Tabell 7. Antal besök per verksamhet, ny arena, vardag kl. 21-22 

Ny arena match vardag ut 21-22 

Verksamnheter Antal besök 21-22 

BeGe arena match  4275 

Träningsishall 25 

Personal 100 

 
 

4.3.3 Sammanfattning  
 
Antalet trafikrörelser blir relativt låga under vanlig vardag peaktimme vid både befintlig och ny arena. Det 
beräknas bli ca 150 trafikrörelser in och ut till befintlig arena vid träningstillfällen i samtliga verksamheter på 
området under peaktimme. På ny arena beräknas alstringen bli ca 50 trafikrörelser in- och ut från området vid 
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träning vanlig vardag under peaktimme. Anledningen till att det blir fler rörelser på befintlig arena är för att det 
finns fler verksamheter där än på ny arena. Vid matcher blir trafikflödet betydligt större än vanlig vardag i båda 
scenarierna. Flödet beräknas bli något större på ny arena än befintlig då publikkapaciteten är större på ny arena. 
Detta större flöde tillsammans med att samtliga bilburna besökare beräknas köra till arenaområdet och inte sprida 
ut sig i närområdet gör att en capcalanalys av korsning Trattvägen/väg 37/47 har genomförts.  
 

4.4 Kapacitetsberäkning med Capcal korsning väg 37/47 och Trattvägen 
 

För beräkning i Capcal krävs riktningsfördelning för tillfarterna i korsningen. Enligt mätdata från Trafikverket är 
riktningsfördelningen på väg 37/47 från väst till öst 41 % under eftermiddagens maxtimme och 59% i motsatt 
riktning, se figur 21. Det antas att 59% av trafiken på Trattvägen trafikerar mot E22:an och Oskarshamn centrum 
det vill säga österut och 41 % västerut. Riktningsfördelningen i nedanstående figur är för befintlig trafik i 
korsningen. För trafik till och från ny arena är det antagit att 70 % av trafiken kommer ifrån E22:an och 
Oskarshamns centrum och 30 % från västerifrån  

Riktningsfördelningen ger flödet under maxtimme för respektive tillfart för eftermiddagen, se figur 22. 
Riktningsfördelningen antas se likadan ut i alla tidsscenarierna.  

 
 
Figur 22. Svängandelar i korsning Trattvägen-Väg 37/47 för befintlig trafik.  
 

Kapacitetsberäkning i korsningen väg 37/47 och Trattvägen är utförd med Trivector/Trafikverkets analysverktyg 
Capcal 4.5.0 för de etapper och scenarier som är beskrivna ovan. Capcal överslagsräknar kapacitet och 
belastningsgrad för en korsning under en timmes trafikbelastning. Belastningsgrad är ett begrepp som behandlar 
hur känslig respektive väg är för överbelastning. För en väjningsreglerad tre- eller fyrvägskorsning innebär en 
belastningsgrad mellan 0–0,6 att korsningen har önskvärd servicegrad, medan värden mellan 0,6–1,0 innebär 
godtagbar kapacitet. Vid en belastningsgrad om 1 är trafiken i en tillfart 100 % av den teoretiskt maximala 
kapaciteten under en given tidsperiod. 
 
All trafik till arenaområdet antas trafikera via Trattvägen och denna korsning, då kopplingen till Rösvägen föreslås 
stängas för biltrafik.  
 
Dagens korsning är utformad enligt figur 23. 
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Figur 23. Dagens korsningsutformning väg 37/47-Trattvägen  

 
Resultatet från analysen är att trafiken till arenan under en vanlig vardag vid peaktid kl. 17-18 utan match flyter på 
bra i korsningen. Det finns inga behov av några åtgärder. Däremot klarar inte befintlig korsningsutformning det 
stora trafikflödet vid matchstart kl. 18-19 och vid matchslut kl. 21-22.  

 

4.5 Åtgärdsförslag med Capcalberäkningar korsning Trattvägen/väg 37/47 
 
Utifrån resultaten för belastningsgrader i korsningen under matchtider rekommenderas det att åtgärder 
implementeras för att undvika stora köbildningar vid fullsatta IK Oskarshamns arenamatcher. 
 
För att klara belastningen i korsningen vid matchstart då mycket trafik ska till arenan, föreslås att 
vänstersvängfältet på väg 37/47 förlängs från 30 meter till 60 meter samt att infartskörfältet på Trattvägen 
breddas till 8 meter så att både vänstersvängande och högersvängande fordon från väg 37/47 kan svänga in på 
Trattvägen samtidigt. Med dessa åtgärder uppnås en belastningsgrad på 0.85 kl. 18-19 i korsningen, vilket är en 
godtagbar kapacitet, speciellt då detta bara inträffar vid matcher.  
 
För att klara belastningen i korsningen vid matchslut då mycket trafik ska från arenan samtidigt, föreslås att 
dagens utfartskörfält på Trattvägen breddas och delas upp i ett högersvängande fält och ett vänstersvängande 
fält. Det vänstersvängande körfältet beräknas behöva var ca 40 meter långt. Med denna åtgärd tillsammans med 
ovanstående åtgärd blir belastningsgraden 0.83 kl. 21-22 i korsningen, vilket är en godtagbar belastning, speciellt 
då detta bara inträffar vid matcher.  
 
Korsningen har antagits ha ett etappvis korsande, dvs att svängande trafik över väg 37/47 har möjlighet att dela 
upp vägen i två etapper. Först korsar de det ena körfältet sedan det andra.  
 
Korsningen är dimensionerad för tung lastbil (Lbn), se figur 24.  
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Figur 24. Förslag på ny utformning av korsning Trattvägen/väg 37/47.  
 
Denna utformning bygger på att endast 70 % av arenabesökarna kommer mellan kl. 18-19 och 90 % lämnar 
mellan kl. 21-22. Om 80 % av arenabesökarna kommer kl. 18-19, blir belastningen på korsningen för stor även 
efter ombyggnad. Köer på väg 37/47 riskerar att bli långa för vänstersvängande på väg 37/47. Kapaciteten i 
korsningen blir för liten även om vänstersvängfältet förlängs till 80 meter på väg 37/47.  
 
Korsningens kapacitet klarar att 100% av matchtrafiken kör ut från matchen mellan kl. 21-22 om 
vänstersvängfältet på Trattvägen förlängs ytterligare så att det blir 60 meter långt.  
 
Slutsatsen är att nuvarande korsningsutformning inte klarar den höga trafikbelastning som uppstår vid match. 
Efter föreslagen ombyggnad kan korsningen klara att 70 % av trafiken ankommer till matchen kl. 18-19 och att 
90 % av trafiken lämnar 21–22. Om trafiken blir större än detta blir belastningen för stor för korsningen även efter 
föreslagen ombyggnad. Ett alternativ för att klara högre belastning är att skapa ytterligare en in- och utfart till 
arenan. Antingen via E22 eller från väg 37/47. Trafiken kan då fördelas mellan två olika in- och utfarter och 
belastningen på befintlig korsning bör bli mindre. 
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5. Rekommendation av åtgärder  
 
Relevanta åtgärdsförslag ska tas fram enligt Trafikverkets Fyrstegsprincip, se figur 25. 

 
Figur 25. Trafikverkets Fyrstegsprincip 
 

5.1 Befintlig arena 
Steg 1:  

• Genomföra gemensamma informationskampanjer mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns IF 
för att få fler besökande att välja cykeln, gå eller ta bussen. Genom att belysa det finns ett bra gång- och 
Cykelnät samt god kollektivtrafikbetjäning som gör det snabbt och enkelt att ta sig till och från matchen.  

• Sälj kombinerad match- och bussbiljett.  

• Dela ut ”prova-på”-bussbiljetter till besökande för att få fler att se fördelen med att åka kollektivt till och 
från matchen. 

• Uppmana de besökande som ändå väljer bilen, att i högre utsträckning fylla den och åka tillsammans.  

• Undersök möjligheten att samutnyttja parkering på omkringliggande ytor. 

 
Steg 2. 

• Gör en översyn om det finns ett mer effektivt sätt att placera parkeringsplatser. 

• Identifiera om det finns oanvända ytor på området som kan användas till parkering. 

• Gör en översyn om skyltning för gång och cykel till arenaområdet kan förbättras. 

• Utöka turtätheten för de bussar som angör hållplatser i anslutning till Be-Ge Hockey Center. Eller tillköp 
av särskilda turer med en ”matchbuss” som angör viktiga knutpunkter i staden och vars avgångar är 
anpassade till matchtiderna. 

• Ingå avtal med Ica Maxi för samutnyttjande av deras parkering i samband med match. 

 
Steg 3 

• Utöka befintlig cykelparkering. 

 
Steg 4. 

• Bygg parkeringshus på befintlig parkeringsyta för att öka kapaciteten. 

 
Problematiken vid befintlig arena är idag att det saknas utrymme att bygga ut och anlägga en större parkering 
inom arenaområdet. Idag får långt ifrån alla fordon som får plats på arenaområdet under match och värre blir det 
då parkeringsplatser tas bort i samband med att en träningsishall byggs på delar av befintlig parkering. Detta kan 
lösas genom att ett parkeringshus anläggs på befintlig parkeringsyta. Då kan dock kapacitetsproblem uppstå vid 
in- och utfart till området om fler fordon trafikerar här. Anledningen till att korsningarna idag inte har några 
kapacitetsproblem är för att trafiken till arenan sprider ut sig på närliggande områden och parkeringar. En annan 
lösning kan därför vara att en del fordon fortsätter att utnyttja andra närliggande parkeringar genom att 
kommunen sluter avtal med markägarna.  
 
Dagens arena ligger bra till utifrån både kollektivtrafiksynvinkel men också för cyklister och fotgängare. Befintlig 
cykelparkering borde utökas för att möjliggöra att ännu fler tar cykeln.  
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5.2 Ny arena 
 
Steg 1.  

• Genomföra gemensamma informationskampanjer mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns IK 
för att få fler besökande att välja cykeln, gå eller ta bussen. Genom att belysa det finns ett bra gång- och 
cykelnät samt god kollektivtrafikbetjäning som gör det snabbt och enkelt att ta sig till och från matchen.  

• Arbeta med p-avgift vid match. 

• Sälj kombinerad match- och bussbiljett.  

• Dela ut ”prova-på”-bussbiljetter till besökande för att få fler att se fördelen med att åka kollektivt till och 
från matchen. 

• Uppmana de besökande som ändå väljer bilen, att i högre utsträckning fylla bilen och åka tillsammans.  

• Reglera sträckan mellan Trattvägen och Rösvägen så att endast bussar får trafikera. 

 
Steg 2. 

• Skapa en yteffektiv parkering. Undersök möjligheten för samutnyttjande med andra verksamheter, 
utanför matchtid. 

• Placera cykelparkeringen nära ingång för maximal exponering och kort gångavstånd. 

• Gör en översyn om skyltning för gång och cykel till arenaområdet kan förbättras. 

• Utöka turtätheten för de bussar som angör hållplatser i anslutning till ny arena. Eller tillköp av särskilda 
turer med en ”matchbuss” som angör viktiga knutpunkter i staden och vars avgångar är anpassade till 
matchtiderna. 

• Se över placering av befintliga hållplatslägen för att undersöka om något bör flyttas för att minska 
gångavstånd till arenan. 

• Leda om linje 160 och 161 så att linjerna stannar vid ny BRT-hållplats längs E22:an. 

 
Steg 3. 

• Förläng vänstersvängfält på väg 37/47 för att öka kapacitet för dem som ska in till arenaområdet. 

• Dela upp Trattvägen i två körfält i norrgående riktning med ett vänstersvängfält och ett högersvängfält.  

• Utöka eventuellt kapaciteten på gång- och cykelbanan över E22 vid norra passagen.  

• Hindra genomfartstrafik mellan Trattväg och Rösväg och endast tillåta genomfart för busstrafik genom 
att sätta upp skyltar. Det kan även vara aktuellt att försvåra ytterligare genom fysiska hinder som 
bommar eller spårviddshinder (steg 3). Detta bör utredas i det fortsatta arbetet. 

 
Steg 4. 

• Skapa en ny koppling mellan befintlig infrastruktur och nytt arenaområde. Säkerställ att det finns en god 
koppling för fotgängare, cyklister och motorfordon. 

• Anlägg en ny hållplats i anslutning till arenaområdet som angörs av linje 701. 

• Anlägg en ny in- och utfart till arenaområdet via väg 37/47 för att avlasta befintlig korsning vid 
Trattvägen. Samma anslutning kan användas för framtida exploatering söder väg 37/47. 

 
Det är endast under matcher i Be-Ge Hockey Center som lockar full publik som kapacitetsproblem i den 
närliggande korsningen Trattvägen/väg 37/47 uppstår. Vid vardaglig verksamhet i området uppstår det inga 
problem enligt analys i denna rapport. Det är viktigt att väga in vad som ska vara den dimensionerande 
situationen för hur in- och utfarterna till området ska utformas. Att dimensionera korsningen för trafikmängderna 
som uppstår vid matchevent i Be-Ge arena leder till överdimensionerade lösningar resterande tid. Om en ny in- 
och utfart anläggs till arenaområdet via väg 37/47 kan denna avlasta befintlig korsning vid Trattvägen och innebär 
att inte alla föreslagna åtgärder behöver genomföras där.  
 
Det är dock viktigt att arenatrafiken inte kan ta vägen via Rösvägen till arenan då det annars finns en risk att 
ambulanser hamnar i trafikköer på väg in till sjukhuset. Detta bör säkerställas genom att Trattvägen endast leder 
fram till arenan och inte vidare till Rösvägen. Endast busstrafiken bör vara genomgående mellan Trattvägen och 
Rösvägen.  



 

 
29 

 

 
För att öka tillgängligheten till busstrafiken vid den nya arenan föreslås ett nytt hållplatsläge för linje 701 som 
placeras på Trattvägen/Rösvägen utanför arenan. Denna linje passerar förbi här idag men stannar inte. En ny 
framtida BRT hållplats på E22 i höjd med ny arenaplacering kan öka linjeutbudet till arenan då även linje 160 och 
161 får möjlighet att stanna.  
 
  



 

 
30 

 

6. Kostnadsberäkning  
Kostnadsberäkningen delas upp i åtgärder som är kopplade till befintlig BeGe-Arena respektive ny placering av 
Arena. Då detta är i ett mycket tidigt skede är det svårt att ge en exakt kostnadsberäkning, följande avsnitt 
kommer därför ge en fingervisning om ungefärlig kostnad på infrastrukturåtgärder baserat på vad vi vet just nu. 
 

6.1 Befintlig arena 
Nedan redovisas en grov kostnadsberäkning för föreslagna åtgärder. 
 
Kostnad för parkeringshus 
I och med bygget av ny träningsishall, kommer 130 parkeringar att försvinna, samtidigt som dagens 
parkeringsytan är underdimensionerad för att kunna hantera det parkeringsbehov som redan finns. Enligt avsnitt 
3.2.4 behövs 760 nya parkeringsplatser. För att kunna få plats med all parkering på dagens östra parkering 
behöver ett p-hus anläggas. Beräknad kostnad per parkeringsplats ligger på cirka 250 000 – 350 000 kronor, 
vilket innebär en total kostnad på 190 – 266 miljoner kronor. Observera att det är exklusive kostnad för 
ombyggnation av befintliga korsningar som inte kommer kunna hantera den ökade trafikmängden. 
 
Kostnad för inköp av befintliga parkeringsplatser av Ica Maxi 
Det går inte att sätta en peng på hur mycket inköp av befintliga parkeringar på Ica Maxi skulle kunna kosta, utan 
det bör ske en dialog mellan parterna för att hitta en kostnad som båda anser vara rimliga. 
 
Utöka befintlig cykelparkering  
Idag finns cirka 30 cykelplatser. Dessa behöver utökas till cirka 600 platser för att klara behovet vid matchtillfällen. 
Eventuellt kan antalet utökas successivt och utvärderas eftersom. Kostnaden för 600 cykelplatser blir cirka 1,2 
miljoner kronor exklusive markarbete.  
 

6.2 Ny arena  
Nedan redovisas en grov kostnadsberäkning för föreslagna åtgärder. 
 
Anläggande av ny hållplats på Trattvägen/Rösvägen 
Att anlägga en ny hållplats (två hållplatslägen) på Trattvägen/Rösvägen beräknas kosta cirka 800 000 kronor. 
Utöver hållplatslägen krävs även anslutande infrastruktur såsom gångbanor till arenan, detta är inte medtaget i 
kalkylen.   
 
Kostnad för parkeringshus 
Enligt avsnitt 3.3.4 behövs det 1 250 platser för att tillgodose det förväntade parkeringsbehovet. Beräknad 
kostnad per parkeringsplats ligger på cirka 250 000 – 350 000 kronor, vilket innebär en total kostnad på 313 – 
478 miljoner kronor.  
 
Kostnad för parkering i markplan 
Att anlägga en parkering i markplan beräknas kosta cirka 30 000–40 000 kronor per plats. Beräknad totalkostnad 
blir då 38 – 50 miljoner kronor.  
 
Cykelparkering 
Behovet av cykelparkeringar en vanlig vardag är cirka 20 platser och vid matchtillfällen cirka 750 platser. 
Kostnaden för 750 cykelplatser är cirka 1,5 miljoner kronor exklusive markarbete.  
 
Kostnad ombyggnation av korsning Trattvägen/väg 37/47 
Att genomföra ombyggnation i korsning Trattvägen/väg 37/47 i enlighet med figur 23 beräknas kosta cirka 3,5 
miljoner kronor.  
 
Ta bort genomfart för biltrafik mellan Trattvägen och Rösvägen vid Arenan 
Detta kan genomföras på olika sätt men ett förslag är att utforma den nya hållplatsen som en timglashållplats och 
att skapa en bussgata en viss sträcka för att på detta vis stoppa biltrafiken men inte busstrafiken för 
genomgående trafik. Kostnad för detta beror på vilka åtgärder som genomförs.  
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7. Bilagor 
Trafikutformningsförslag: 
2021-11-09 Skiss Trattvägen_ver2.pdf 
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