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1 Inledning 
Denna trafikutredning har genomförts med anledning av pågående planarbeten i samband med 

anordnandet av The Circle Resort (TCR) i Oskarshamns kommun. Uppdraget omfattar 

resonemang och konsekvenser avseende framtida trafiksituation samt framtagande av eventuella 

åtgärdsförslag på de statliga vägarna 743 och 744. 

 

 
Översikt: Berört område (karta: Google) 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Området 

Området är beläget direkt öster om Figeholm och kantas av väg 744 (Påkhäradsvägen). Delar av 

TCR ligger norr om väg 744, men den huvudsakliga anläggningen ligger söder/öster därom. 

Området nås huvudsakligen från E22 via väg 743 och sedan söderut längs väg 744. 

 

 
Huvudsaklig transportväg markerad samt ungefärligt utredningsområde (karta: Google) 

2.2 Gatunätet 

Den huvudsakliga delen av anläggningen är tänkt att nås via de befintliga anslutningarna vid 

Hägnadsvägen och Truttenvägen, idag reglerade med stopplikt, medan den mindre delen norr 

om väg 744 nås via ny anslutning längre västerut. 

 

 
Berörda gator (karta: Google) 

 

Väg 744 ansluter mot väg 743 som 3-vägskorsning och är reglerad med stopplikt. Väg 744 har 

skyltad hastighet 70 km/h på hela sträckan förbi området medan väg 743 har skyltad hastighet 

80 km/h. Väg 743 är utrymningsväg från Simpevarps kärnkraftverk. 

 

Väg 743 

Väg 744 
Befintliga 
anslutningar 

Väg 743 

Väg 744 

Väg 743 

Väg 743 

E22 

Ny anslutning 
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2.3 Trafikflöden 

Från Trafikverkets databas NVDB (nordisk vägdatabas) har erhållits värden för Trafikverkets 

vägar. Väg 743 har ett flöde kring 1600-1800 fordon per dygn medan väg 744 har ett flöde 

kring 500 fordon per dygn just precis utredningsområdet och kring 1400 fordon per dygn på 

sträckan genom Figeholm. 

 

Under sommarhalvåret är det inte ovanligt att trafikflödet dubbleras för väg 743, bland annat på 

grund av ökad arbetsstyrka vid Simpevarps kärnkraftverk. 

 

 
Antal fordon per dygn (genomsnitt per vecka) (karta: Google) 

 

2.4 Gång- och cykeltrafik 

Genom anläggningens område går Ostkustleden som är tänkt att kunna nyttjas både av boende i 

närområdet och av vandringsgäster. 

 

Gång- och cykelväg saknas dock på sträckan utmed Påkhäradsvägen. Utredningar har studerat 

hur en gång- och cykelväg utmed väg 743 skulle kunna anordnas utifrån korsningen med väg 

744 och österut, men inte just utmed väg 744. 

 

2.5 Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats till området är belägen precis väster om korsningen med Hägnadsvägen 

på väg 744 för riktning västerut samt direkt öster om korsningen för riktning österut. Sträckan 

trafikeras av landsbygdsbussarna 44 och 45. Busshållplatser finns även ute på väg 743 strax 

öster om korsningen med väg 744.  
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3 Planförslag 

3.1 Allmänt 

Anläggningen omfattar ett betydligt större område än bara delen närmast väg 744. Avseende 

trafikfrågor är det dock främst längs Påkhäradsvägen (744) och eventuella konsekvenser på väg 

743 som omfattas av denna utredning.  

 

 
Översikt: Programområdet, området för detaljplan I-III 

 

Vid full utbyggnad av programområdet beräknas anläggningen kunna ha omkring 4500 gäster 

per dag. Verksamheten för The Circle Resort kommer därför medföra en ökad trafikföring i 

området kring anläggningen även innan det är fullt utbyggt. Ökade trafikflöden medför 

samtidigt en högre exponering för oskyddade trafikanter och därmed en högre 

trafiksäkerhetsrisk om inga övriga åtgärder genomförs. 

 

Några av åtgärderna som har tagits med i planeringen av tidigare etapper är en större parkering 

norr om Påkhäradsvägen och att befintliga anslutningar till väg 744 från huvudanläggningen 

byggs om till cirkulationsplatser. 

 

 
Bild från Detaljplanegprogrammet (etapp 1) 
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3.2  Parkering norr om Påkhäradsvägen 

För att minimera antalet bilar inom området för TCR har föreslagits att en besöksparkering 

anordnas precis norr om Påkhäradsvägen (väg 744). Parkeringen ansluts till de båda planerade 

cirkulationsplatserna vid Hägnadsvägen och Truttenvägen 

 

Med parkeringen utanför TCR-området gör att färre bilar behöver använda de mindre vägarna 

inne på själva området. Detta medför att en stor del av besökstrafiken hålls utanför området. 

 

3.3 Befintliga anslutningar – nya cirkulationsplatser 

Anslutningarna vid Hägnadsvägen och Truttenvägen planeras att byggas om till 

cirkulationsplatser. Båda vägar ansluter i nuläget Påkhäradsvägen som 3-vägskorsningar 

reglerade med stopplikt från området. 

 

Utöver en ökad kapacitet i korsningspunkterna medför cirkulationsplatserna att anslutningarna 

tydliggörs för besökare samt att hastigheten på väg 744 kommer att sänkas naturligt. Behovet av 

en cirkulationsplats baseras även på den nya parkeringen norr om Påkhäradsvägen som medför 

behovet av en anslutning norr om väg 744. 

 

3.4 Gång- och cykel 

Enligt planförslaget ska särskild hänsyn tas till möjligheten att ta sig fram på ett säkert sätt för 

oskyddade trafikanter genom ett väl fungerande gång- och cykelvägnät inom programområdet.  

Inga specifika åtgärder för gång- och cykeltrafiken är dock planerade utmed väg 744. 

 

3.5 Kollektivtrafik 

Det ökade antalet besökare till området ger ett bättre underlag för att eventuellt kunna få ökad 

turtäthet eller ökat antal busslinjer till platsen. 
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4 Alstring och kapacitetsberäkningar 
 

4.1 Alstring 

De verksamheter som förväntas tillkomma inom området innebär en klar ökning av trafikflödet 

på väg 743 och på väg 744. Här förväntas vid fullt utbyggd anläggning ett trafikflöde på kring 

1500-2000 fordon per dygn (ökning jämfört med nuvarande). Detta innebär grovt räknat en 

fördubbling av trafiken på väg 743 och väg 744. 

 

Merparten av trafiken kommer använda väg 743 för att ansluta området medan väg 744 

trafikeras främst delen närmast anslutningarna till anläggningen samt resterande sträcka av väg 

744 för de som har ärenden i eller från Figeholm. 

 

4.2 Riktningsfördelning 

Riktningsfördelningen för trafiken till och från området (inklusive tranporter till och från 

Figeholm) antas fördelas 85/15 på vägarna 743 respektive 744 - utöver det att all trafik kommer 

ansluta området via anslutningarna på väg 744. Av cirka 2000 fordon medför detta en ökning av 

trafiken på väg 743 med (2000x0,85) 1700 fordon och på västra delen av väg 744 en ökning 

med (2000x0,15) 300 fordon. Ökningen precis vid infarterna på väg 744 blir således 2000 

fordon per dygn. 

 

Nuvarande flöden på väg 743 (1620 f/d) och väg 744 (1388 f/d) förväntas därmed öka till 3320 

f/d respektive 1688 f/d. Östra delen av väg 744 (vid anslutningarna) förväntas därmed öka från 

493 f/d till 2493 f/d.  

 

Med ungefär dubblerat trafikflöde på grund av ökad verksamhet vid Simpevarps kärnkraftverk 

skulle motsvarande trafikflöden sommarhalvåret ligga på (1620x2) 3240 fordon som ska 

tillföras 1700 fordon, dvs. totalt 4940 fordon/dygn. 

 

Generellt sett kommer det enda eventuella kapacitetsproblemet vara de som ska vänster ut på 

väg 743. Risken skulle då kunna vara att det bildas köer på väg 744 från väg 743 och bak mot 

områdets anslutningar cirka 250 meter bort. 

 

4.3 Kapacitetsberäkningar 

Ungefär 70 % av de antagna 2000 fordon/dygn antas använda vägarna under perioden kl. 10-15 

på exempelvis en bytesdag. Detta innebär för väg 743 en ökning av trafiken med (1700x0,7) 

1190 fordon fördelat på båda riktningar (595 per riktning) och således 119 fordon per timme 

(595/5). Detta skulle i sin tur innebära 119 vänstersvängande per timme i korsningen ut på väg 

743, dvs. nästan 2 fordon per minut, samt 119 högersvängande från väg 743 in på väg 744. 

 

För övrig trafik längs väg 743 antas att 20 % av dygnstrafiken (istället för normalt 10 %) 

passerar under en av dessa maxtimmar, dvs. (1620x0,2) 324 för vinterhalvåret och (3240x0,2) 

648 för sommarhalvåret. Med anatagandet om att denna trafik rör sig i samma riktning, dvs. 

grovt sett till eller från Simpevarps kärnkraftverk, så innebär det en belastningsgrad 
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(servicenivå) i korsningen på som mest 0,42 i det fall då trafiken åker österut och något mindre 

om den antas åka västerut.  

 

En fördubbling av trafiken till och från TCR skulle innebära 238 fordon under maxtimmen såväl 

till som från området via väg 743. Belastningen hamnar då på 0,67 för sommarhalvåret och 

skulle fortfarande vara en godtagbar servicenivå för Trafikverket. 

 

4.4 Alternativa åtgärder 

Om ändå åtgärder skulle övervägas i korsningen väg 743 och väg 744 så är den enklaste 

åtgärden att sänka hastigheten i korsningen till 60 km/h samt att införa väjningsplikt istället för 

stopplikt. Detta skulle ytterligare förbättra kapaciteten samt underlätta för oskyddade trafikanter 

längs vägen. 

 

Att tillföra ett körfält på väg 744 så att höger- respektive vänstersvängande ut från väg 744 

skulle ha egna körfält ut mot väg 743 skulle inte heller det medföra någon direkt 

kapacitetsförstärkning eftersom i princip all trafik från TCR ska västerut. 

 

En cirkulationsplats i korsningen väg 743/744 skulle istället innebära en risk att försvåra för 

trafiken på väg 743 i riktning västerut eftersom dessa då skulle behöva lämna företräde för 

utkörande från väg 744. Trafiken österut skulle dock fortfarande ha företräde. Trafikflödena är 

dock så pass begränsade att även en cirkulationsplats skulle fylla sin funktion utan att det helt 

skulle stoppa upp för trafiken från väster. Främst är det på grund av väg 743 som utrymningsväg 

som sådan åtgärd skulle avvaktas. 
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5 Studerade alternativ 

5.1 Parkeringen norr om Påkhäradsvägen 

Genom att anordna den planerade parkeringen norr om Påkhäradsvägen minskar biltrafiken 

inom anläggningen. Placeringen norr om väg 744 ger dock ett ökat behov för korsandet av 

vägen för oskyddade trafikanter. Behov finns därför att anordna övergångsställen eller på annat 

sätt säkra passager över vägen. 

 

Den stora parkeringen norr om Påkhäradsvägen innebär ett behov för fotgängare att korsa 

vägen, övergångsställen bör därför anordnas. Antingen görs en centrerat övergångsställe mellan 

korsningspunkterna alternativt i anslutning till vardera korsning. Läget för övergångsställen bör 

samordnas med kopplingar till busshållplatserna vid västra anslutningen 

 

5.2 Befintliga anslutningar – nya cirkulationsplatser 

Cirkulationsplatserna på väg 744 är förutom kapacitetsförbättrande även en hastighetsdämpande 

åtgärd i korsningspunkterna. Åtgärden anses dock inte vara tillräcklig för att helt säkra för de 

fotgängare som behöver korsa väg 744 till parkeringen. Övergångsställen föreslås därför i nära 

anslutning till de båda cirkulationsplatserna och eventuell ytterligare hastighetssäkring i form av 

platågupp eller annan åtgärd kan övervägas. 

 

5.3 Gång- och cykeltrafik 

Eftersom det saknas gång- och cykelväg utmed väg 744 tvingas de oskyddade trafikanterna 

istället att trafikera körbanan/vägrenen. Den ökade trafiken med anledning av TCR gör att dessa 

fotgängare och cyklister i större utsträckning kommer exponeras för biltrafik, detta gäller främst 

den östra delen av väg 744. Med anledning av detta bör en sänkning av hastighetsgränsen för 

väg 744 övervägas på de delar med 70 km/h. 

 

Även trafiken inne i Figeholm kommer att öka de närmaste åren. Även med ett ökat trafikflöde 

förväntas dock dygnsflödet ändå bli så lågt att inga direkta hastighetsdämpande åtgärder ska 

behövas. Skyltad hastghet är idag generellt 50 km/h genom Figeholm och bara om det mot 

förmodan kommer vara en övervägande andel av bilisterna som väljer väg 744 istället för väg 

743 som körväg kan det övervägas åtgärder för att styra och försvåra framkomligheten för 

trafiken. Möjliga åtgärder skulle då kunna vara platågupp, vägkuddar eller sidoförskjutningar. 

 

Idag sker cykling på väg 743 i blandtrafik och behovet av gång- och cykelväg utmed vägen 

finns redan idag, den är dessutom utpekad som cykelled på Oskarshamns kommuns cykelkarta. 

Den ökade trafiken på grund av TCR påverkar inte detta, men kan eventuellt göra att 

Trafikverket eller kommunen påskyndar eventuell processs kring att anordna gång- och 

cykelväg utmed hela väg 743 även öster om väg 744 upp mot Simpevarps kärnkraftverk. 

 

5.4 Kollektivtrafik 

Inga nya busslinjer diskuteras. Förbättrad tillgänglighet till och från hållplatserna bör dock 

eftersträvas, särskilt i anslutning till nya cirkulationsplatser och föreslagna övergångsställen. 
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6 Slutsats och rekommendation 
 

Med fullt utbyggd anläggning förväntas en trafikalstring på kring 1500-2000 fordon per dygn. 

 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att föreslagen verksamhet inte påverkar omgivande 

trafiknät på sådant sätt att åtgärder på utöver de redan i detaljplanen föreslagna skulle behövas. 

 

Att ta sig från väg 743 österut och in på väg 744 är inga problem i nuläget och ska inte heller 

med ökad trafik bli något problem i framtiden. När bilar svänger höger in mot området skapas 

dessutom lucka i trafikflödet och en möjlighet för vänster- (och höger-) svängande att ta sig ut 

från väg 744 på väg 743. 

 

Om verksamheten vid Simpevarps kärnkraftverk i framtiden ökar på sådant sätt att det blir svårt 

för trafiken från TCR att ta sig ut på väg 743 kan vissa åtgärder övervägas, främst då en 

sänkning av hastigheten och införandet av väjningsplikt. Här är det viktigt att utfart mot väg 743 

inte blir så svår att många istället väljer väg 744 genom Figeholm för att nå E22.  

 

 

 

 

 

 

 

 




