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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

I samband med att Färjestadens köpcenter, Köpstaden, byggs om ska även 

kollektivtrafiken kring Köpstaden ses över. I dagsläget ligger de två hållplatslägena för 

Ölands Köpstad en bit ifrån varandra på varsin sida av Köpstaden.  

 

Syftet med denna delutredning är att samordna hållplatslägena för Ölands Köpstad. 

Alternativa placeringar och deras för- och nackdelar studeras för att skapa en god 

orienterbarhet för resenärerna samt förbättra tillgängligheten mellan hållplatslägena 

och underlätta vid byten. Dessutom studeras generell utformning av en bussgata 

genom olika typsektioner, svängradier samt andra faktorer som också bidrar till hur en 

hållplats kan placeras. 

 

I figur 1 visas befintliga hållplatslägen samt potentiella nya linjesträckningar och nya 

möjliga hållplatslägen.  

 

 

 

Figur 1 - karta med dagens befintliga och potentiella hållplatslägen för Ölands Köpstad utmarkerade. 

1.1 METOD 

De olika alternativen för hållplatsplacering utvärderas med avseende på 

kollektivtrafikens framkomlighet, barriäreffekter för gående, närhet till Torget och 

Färjestaden centrum samt behovet av att ta extra mark för körbana och hållplats i 

anspråk. Inledningsvis beskrivs de olika alternativen separat. Därefter följer en 

sammanfattning inklusive en tabell med en jämförelse av de olika faktorerna. Nuläget 

för befintliga linjer studeras också och sektioner för en framtida bussgata samt 

hållplats tas fram i samråd med Mörbylånga kommun.  
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2 NULÄGE 

Hållplatsen Ölands Köpstad trafikeras av linjerna 102, 103, 105, 104, 404 och 

skolbusslinje 511. Linjerna avgår med varierad frekvens. Linje 105 är den linje som 

avgår med tätas frekvens i högtrafik och avgår då en gång per 15 minuter.  

 

Linje 105 och 404 går mellan Färjestaden och Kalmar. Övriga linjer trafikerar sträckor 

mellan Färjestaden och andra orter på Öland så som Mörbylånga, Borgholm och 

Skogsby. De övriga linjerna avgår med mycket varierat turintervall, där några av 

linjerna har säsongsberoende turintervall.  

 

Alla linjer som trafikerar hållplatslägena vid Ölands Köpstad kör olika vägar beroende 

på linjens riktning. I riktning mot Färjestaden-Mörbylånga angörs det inre läget, läge B, 

och i riktning mot Kalmar angörs det yttre läget, läge A. I de fyra bilderna nedan visas 

kartor som illustrerar de olika linjernas sträckning beroende på riktning. Linje 105 

måste köra en viss omväg mellan Ölands Köpstad och Södra Hamnplan, på grund av 

att hållplatsläget för Ölands Köpstad är beläget på Brandstationsgatan. 

 

 

Figur 2 - Båda kartorna föreställer linje 105. Kartan till vänster visar riktningen Mörbylånga – Kalmar – 

Mörbylånga medan bilden till höger visar riktningen Kalmar – Mörbylånga. 

 

Figur 3 - Bild till vänster visar linje 404 och sträckan: Kalmar – Färjestaden. Bilden till höger visar också 

linje 404 men sträckan: Färjestaden – Kalmar. 
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3 FRAMTIDA TRAFIKSITUATION FRAMFÖR KÖPSTADEN  

Trafiken på gatan framför Köpstaden bedöms främst utgöras av trafik som har 

Köpstadens västra parkering som målpunkt samt exploateringen mellan köpstaden och 

Brovägen. 

 

Köpstadens västra parkering bedöms ge upphov till cirka 2000 fordonsrörelser per 

dygn. Detta innebär att var parkeringsplats nyttjas av 4 bilar varje dag. Nedan följer 

den statistik och antaganden som ligger till grund för beräkningen.  

 

Enligt statistik från Köpstaden besöker i snitt över året ca 3900 personer Köpstaden 

per dag. 80 % av dessa antas ha rest till Köpstaden med bil. Vid resor med bil antas det 

i snitt åka två personer med samma bil. 68 % av köpstadens parkeringsplatser ligger på 

den västra sidan. Således antas att 68 % av de som reser med bil parkerar på den 

västra sidan.  

 

Utöver denna trafik bedöms det även tillkomma trafik i samband med att området 

exploateras ytterligare. Till grund för denna beräkning ligger följande underlag av 

tillkommande funktioner.  

 

Funktion Bostäder  Kontor Handel Restaurang 

Yta  6500 kvm 6000 kvm 3000 kvm  1000 kvm  

 

Vid beräkningen av alstringen har en bedömning gjorts att den tillkommande 

handelsytan inte bör alstra mer trafik utöver de som idag reser till Köpstaden i syfte att 

besöka handeln. Därför har inte denna inkluderats i beräkningarna.  

 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger de tillkommande funktionerna (exklusive 

handel) upphov till drygt 1000 fordon per dygn. Av dessa antas 50 % behöva nyttja 

gatan framför köpstaden för att nå sin målpunkt. Således medför den ökade 

exploateringen att det tillkommer cirka 500 fordon per dygn på gatan framför 

köpstaden.  

 

Sammantaget bedöms flödet av fordon på gatan framför Köpstaden uppgå till 

cirka 2500 f/d (fordon per dygn).  

4 DE OLIKA HÅLLPLATSPLACERINGARNA  

De olika alternativen för hållplatsplacering har utvärderats med avseende på 

kollektivtrafikens framkomlighet, barriäreffekter för gående, närheten till Torget och 

Färjestaden centrum samt behovet av att ta extra mark för körbana och hållplats i 

anspråk.  

 

Vid utvärderingen av bussens framkomlighet har genhet samt väjningsbehovet 

studerats. En liten väjningsstudie har gjorts för varje alternativ där busstrafikens behov 

att väja för andra trafikanter har tagits i beaktan. Platser där behovet av väjning har 

identifierats benämns som ”väjningspunkter”. Väjningspunkterna inkluderar inte 

väjning i anslutning till cirkulationsplatserna då denna situation uppstår i samma 

utsträckning för samtliga alternativ.  

 

Enligt dagens tidtabell skulle en sammanslagning av de två aktuella linjerna 105 och 

404 ge upphov till 114 bussar per dygn (snitt utslaget på hela veckans turer inklusive 

lördagar och söndagar).  
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4.1 ALTERNATIV 1 

Alternativ 1 innebär att busstrafiken leds in från Brandstationsgatan på en gata mellan 

Köpstaden och parkeringsytan och angör hållplatsen i höjd med det nya torget, se 

figur 4 nedan. 

 

Trafikflödena, figur 4 nedan, är grundade på tidigare redovisade alstringsberäkningar. 

Trafikflödet visar en situation där gatans södra del endast är avsedd för busstrafik 

(120 bussar/dygn) och att all övrig trafik kör till och från området via korsningen i norr 

med Brandstationsgatan. Om hela gatusträckningen mellan Köpstaden och parkeringen 

är öppen för trafik kommer det sannolikt att medföra mindre trafik på den norra delen 

av gatan och en större andel trafik längs den södra delen.  

 

Figur 4 - Hållplatsplacering för alternativ 1. Inringade områden representerar identifierade väjningspunkter 
för alternativet. 

I övrigt medför denna sträckning god framkomlighet för busstrafiken. I figur 4 ovan 

illustreras de identifierade väjningspunkterna genom inringade områden. Busstrafiken, 

i norrgående riktning, måste väja vid vänstersvängen ut på Brandstationsgatan. Detta 

antas dock inte utgöra något större problem ur framkomlighetssynpunkt då flödena på 

Brandstationsgatan väntas förbli låga. Hållplatslägenas placering medför mycket god 

tillgänglighet till Köpstaden samt till Färjestadens centrum. 

 

Vid val av detta alternativ anläggs förslagsvis ett hastighetssäkrat övergångsställe 

mellan parkeringen och Köpstadens huvudentré. Syftet är att säkerställa god 

framkomlighet för gående som har behov av att korsa gatan för att nå entrén. 

Övergångsstället innebär en försämrad framkomlighet för busstrafiken då ytterligare 

en väjningspunkt uppstår längs sträckan. Trots övergångsstället kan gatan upplevas 

som en barriär för fotgängare. Det bör dock tas i beaktan att flödet av busstrafik 

endast utgör en mindre andel av gatans totala trafikflöde, då övrig trafik på gatan 

bedöms ha Köpstadens parkering som sin främsta målpunkt. 

  

Eftersom busstrafiken i detta alternativ nyttjar samma väg som övrig trafik krävs 

marginell utökning av hårdgjord yta i form av vägbana för att genomföra alternativet 

vilket är mycket positivt. Alternativet kräver inte heller någon ytterligare korsning eller 

anslutning till Brovägen.  
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4.2 ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 innebär att en ny koppling mellan Brovägen och gatan utanför Köpstaden 

skapas, se figur 5 nedan. Busstrafiken angör, liksom i alternativ 1, en hållplats belägen 

vid torget.  

 

Trafikflödena, i figur 5 nedan, är grundade på ovan beskrivna alstringsberäkningar. 

Trafikflödet visar en situation där gatans södra del endast är avsedd för busstrafik och 

att all övrig trafik kör till och från området via korsningen i norr med 

Brandstationsvägen. Väljs ett alternativ där hela gatusträckningen är öppen för trafik 

kommer det sannolikt att medföra mindre trafik på den norra delen av gatan och en 

större andel trafik längs den södra delen.   

 

Figur 5 - Hållplatsplacering för alternativ 2. Inringade områden representerar identifierade väjningspunkter 

för alternativet. 

I figur 5 ovan illustreras de identifierade väjningspunkterna genom inringade områden. 

Hållplatsernas placering medför mycket god tillgänglighet till Köpstaden likväl som 

Färjestadens centrum.  

 

Alternativet bedöms i stort medföra en god framkomlighet för busstrafiken. 

Busstrafiken, i norrgående riktning, måste väja för övrig trafik på gatan framför 

Köpstaden vid vänstersväng upp på den nya kopplingen, se den nedre inringade 

korsningen i figur 5. Busstrafikens framkomlighet i denna korsning kommer påverkas 

av huruvida övrig biltrafik tillåts längs den södra delen av gatan framför Köpstaden. 

Tillåts enbart busstrafik längs gatan bedöms framkomligheten för bussen bli god i 

korsningen. Tillåts även övrig trafik väntas en viss fördröjning kunna uppstå i 

anslutning till korsningen vid högtrafik. Busstrafiken i södergående riktning tvingas till 

en vänstersväng på Brovägen för att nå den nya gatukopplingen, vilket i högtrafik 

bedöms innebära en något nedsatt framkomlighet för busstrafiken, se den övre 

inringade korsningen i figur 5. 

 

Alternativet medför att en ny anslutning behöver etableras mellan gatan framför 

Köpstaden och Brovägen vilket innebär att mer hårdgjord yta för körbana behövs, 

dessutom minskar den exploaterbara ytan. Utöver detta behövs en ny korsning med 

Brovägen vilket måste förankras med Trafikverket.  
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4.3 ALTERNATIV 3 

Alternativ 3 innebär att en separat dubbelsidig hållplats anläggs sydöst om Brovägen, 

se figur 6 nedan.  

 

Tillkommande trafikmängder på Brovägen som följd av alternativet bedöms utgöra en 

marginell andel i förhållande till dagens trafikflöden.  

 

Figur 6 - Hållplatsplacering för alternativ 3. Inringade områden representerar identifierade väjningspunkter 
för alternativet. 

Alternativet medför en mycket gen körväg för busstrafiken. För busstrafiken i 

norrgående riktning uppstår en väjningspunkt vid sväng ut på Brovägen igen efter att 

hållplatsen har angjorts. I södergående riktning uppstår väjningspunkter både innan 

och efter att hållplatsen har angjorts, se inringade områden i figur 6 ovan. Situationen 

som uppstår när en buss i södergående riktning ska svänga in på hållplatsen samtidigt 

som en buss i norrgående riktning ska ut från hållplatsen skulle kunna uppfattas som 

rörig och svår att läsa. För att förbättra bussens framkomlighet i anslutning till 

hållplatsen, samt på sträckan överlag, kan vid behov ett separat busskörfält anläggas i 

norrgående riktning längs hela sträckan mellan cirkulationsplatserna. Ett separat 

busskörfält skulle innebära att busstrafiken i norrgående riktning kan angöra 

hållplatsen som en kantstenshållplats, vilket i sin tur innebär att väjningspunkten efter 

hållplatsen försvinner. Görs detta bör det dock ses över hur trafiksituationen hanteras i 

anslutning till cirkulationsplatsen norrut. En lösning kan då vara att ge busstrafiken 

företräde gentemot övrig trafik då körfälten vävs samman inför den norra 

cirkulationsplatsen. 

 

Hållplatsen hamnar relativt långt från Köpstadens entré samt torget. Vid val av denna 

placering är det av stor betydelse att skapa gena och logiska gångstråk från hållplatsen 

till viktiga målpunkter.  

 

Alternativet medför att delar av exploaterbar yta måste tas i anspråk för att anlägga 

hållplatslägena samt köryta. Om behov av ett separat busskörfält uppstår krävs extra 

utrymme vilket bidrar till ytterligare minskad exploaterbar yta. Lösningen måste även 

förankras med Trafikverket då nya korsningspunkter i anslutning till Brovägen 

tillkommer.  
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En liknande lösning skulle kunna vara att placera hållplatsen i ungefär samma läge 

men att istället lägga de olika hållplatslägena på varsin sida om Brovägen. Detta skulle 

innebära en god framkomlighet för busstrafiken men en sämre tillgänglighet till det 

nordvästra hållplatsläget för resenärerna då Brovägen måste korsas. För att överbrygga 

barriären mellan hållplatslägena behöver resenärer kunna korsa på ett säkert sätt. 

Detta skulle kunna ske genom ett hastighetssäkrat övergångsställe i anslutning till 

hållplatsen, vilket i sin tur medför en försämrad framkomlighet på Brovägen för 

trafiken. Ett annat alternativ är att etablera en planskild korsning för oskyddade 

trafikanter, då en planskild korsning inte påverkar framkomligheten på Brovägen. 

Däremot kan en planskild korsning upplevas som otillgänglig för de oskyddade 

trafikanterna i form av otrygghet och höjdskillnader, lösningen bedöms även bli 

ekonomiskt kostsam.   
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4.4 ALTERNATIV 3.1 

Alternativ 3.1 liknar alternativ 3 i stor utsträckning. Här har hållplatsen dock placerats 

närmare cirkulationen i syfte att undvika en väjningssituation för busstrafiken i 

södergående riktning ut på Brovägen.  

 

Tillkommande trafikmängder på Brovägen som följd av alternativet bedöms utgöra en 

marginell andel i förhållande till dagens trafikflöden.  

 

 

Figur 7 - Hållplatsplacering för alternativ 3.1. Inringade områden representerar identifierade 

väjningspunkter för alternativet.  

Alternativet medför en mycket gen körväg för busstrafiken. För busstrafiken i 

norrgående riktning uppstår en väjningspunkt vid utfart från hållplatsen. I 

södergående riktning uppstår väjningspunkter vid vänstersväng på Brovägen, se figur 

6 ovan. För att förbättra bussens framkomlighet i anslutning till hållplatsen, samt på 

sträckan överlag, kan vid behov ett separat busskörfält anläggas i norrgående riktning 

längs hela sträckan mellan cirkulationsplatserna. Ett separat busskörfält skulle 

innebära att busstrafiken i norrgående riktning kan angöra hållplatsen som en 

kantstenshållplats, vilket i sin tur innebär att väjningspunkten efter hållplatsen 

försvinner. Görs detta bör det dock ses över hur trafiksituationen hanteras i anslutning 

till cirkulationsplatsen strax norrut. En lösning kan då vara att ge busstrafiken 

företräde gentemot övrig trafik då körfälten vävs samman inför den norra 

cirkulationsplatsen. 

Hållplatsen hamnar längre från Köpstadens entré samt torget än vad den gör i 

alternativ 3. Vid val av denna placering är det av stor betydelse att skapa gena och 

logiska gångstråk från hållplatsen till viktiga målpunkter.  

 

Alternativet medför att delar av exploaterbar yta måste tas i anspråk för att anlägga 

hållplatslägena samt köryta. Om behov av ett separat busskörfält uppstår krävs extra 

utrymme vilket bidrar till ytterligare minskad exploaterbar yta. Lösningen måste även 

förankras med Trafikverket då nya korsningspunkter i anslutning till Brovägen 

tillkommer.  
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4.5 ALTERNATIV 4 

Alternativ 4 är av samma karaktär som alternativ 3 och 3.1. Här anläggs dock 

hållplatslägena i anslutning till den norra cirkulationsplatsen, se figur 8 nedan. 

 

Tillkommande trafikmängder på Brovägen som följd av alternativet bedöms utgöra en 

marginell andel i förhållande till dagens trafikflöden.  

 

 

Figur 8 - Hållplatsplacering för alternativ 4. Inringade områden representerar identifierade väjningspunkter 
för alternativet. 

Alternativet medför en mycket gen körväg för busstrafiken. För busstrafiken i 

norrgående riktning uppstår en väjningspunkt efter angöring av hållplatsen. Även i 

södergående riktning uppstår en väjningspunkt efter angöring av hållplatsen vid 

vänstersväng ut på Brovägen, se figur 8 ovan.  

 

För att förbättra bussens framkomlighet i anslutning till hållplatsen, samt på sträckan 

överlag, kan vid behov ett separat busskörfält anläggas i norrgående riktning längs 

hela sträckan mellan cirkulationsplatserna. Ett separat busskörfält skulle innebära att 

busstrafiken i norrgående riktning kan angöra hållplatsen som en kantstenshållplats, 

vilket i sin tur innebär att väjningspunkten efter hållplatsen försvinner. Görs detta bör 

det dock ses över hur trafiksituationen hanteras i anslutning till cirkulationsplatsen 

strax norrut. En lösning kan då vara att ge busstrafiken företräde gentemot övrig trafik 

då körfälten vävs samman inför den norra cirkulationsplatsen. 

 

Hållplatsen hamnar avsevärt längre från Köpstadens entré, torget och Färjestaden 

centrum än vad den gör i alternativ 3 och 3.1. Vid val av denna placering är det av stor 

betydelse att skapa gena och logiska gångstråk från hållplatsen till viktiga målpunkter.  

 

Alternativet medför att delar av exploaterbar yta måste tas i anspråk för att anlägga 

hållplatslägena samt köryta. Om behov av ett separat busskörfält uppstår krävs extra 

utrymme vilket bidrar till ytterligare minskad exploaterbar yta. Lösningen måste även 

förankras med Trafikverket då nya korsningspunkter i anslutning till Brovägen 

tillkommer.  
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4.6  SAMMANFATTNING AV DE OLIKA ALTERNATIVEN  

Vilket alternativ som anses vara mest gynnsamt beror till stor del på vilka aspekter 

som värderas högst. I tabellen nedan följer en sammanställning av de konsekvenser de 

olika alternativen medför i form av antal väjningspunkter med andra trafikanter, 

framkomlighet, närhet till torget från nytt hållplatsläge, behov av att ta ytterligare 

mark i anspråk, huruvida Brovägen och dess anslutningar påverkas med mera.  

 

  
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 3.1 Alternativ 4 

Väjningspunkter 4 4 4 2 2 

Framkomlighet vid 
Köpstaden för bussarna 

Passerar 
övergångsställe 

Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej 

Närhet till torget  0 m 0 m 50 m 70 m 340 m 

Extra markanspråk Nej Ja Ja Ja Ja 

Påverkar TRV-vägar Nej Ja Ja Ja Ja 

Tillgänglighet till 
Köpstaden från 
parkeringen 

Bussar passerar 
övergångsställe 

Bussar passerar 
ej 

övergångsställe 

Bussar passerar 
ej 

övergångsställe 

Bussar passerar 
ej 

övergångsställe 

Bussar passerar 
ej 

övergångsställe 

Avstånd till hpl i söder  450 m 450 m 430 m 400 m 800m 

Avstånd till hpl i norr  1,1 km 1,1 km 1 km 1,2 km 500 m 

 

För att kunna gå vidare med något alternativ måste dialog med Kalmar Länstrafik och 

Trafikverket genomföras.  
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5 UTFORMNING 

5.1 SEKTION GATA 

Enligt handboken ”Kommunal VGU-guide, 2016” bör en gata med hastigheten 40 km/h 

som dimensioneras för att två fordon av storlek buss ska kunna mötas med 

utrymmesklass A uppgå till minst 6,2 meter. Utifrån förutsättningen att gatan utanför 

Köpstaden trafikeras av busstrafik föreslås en sektion enlig nedan med en 

körbanebredd om 6,5 meter. Körbanebredden motsvarar branschstandard för en 

kommunal gata med busstrafik. Sektionen föreslås även innehålla gångbanor på båda 

sidor samt cykelbana på den östra sidan av god standard. En principsektion över gatan 

visas i 9.  

 

 

Figur 9 - Principsektion för gatan framför köpstaden 

Behov av uppställningsplatser för eventuella leveranser och renhållningsfordon har 

identifierats längs gatan mellan Köpstaden och Brovägen. I figur 10 visas en sektion 

som inkluderar uppställningsplats för lastbil. Nödvändigt mått i breddled varierar 

beroende på typ av fordon. Därför har måttet angivits som ett spann mellan 2,5 -3,2 

meter. Sektionen bör anpassas efter vilket fordon som ska använda angöringen för att 

inte få en onödigt bred yta. Exempelvis kräver ett räddningsfordon en bredare 

uppställningsplats än vad en budtransport gör. Måttspannet på uppställningsplatsen är 

hämtat från olika tekniska handböcker (Bland annat Göteborg Stad och Sundbyberg) 

samt från ”VUG råd, 2020”.  
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Figur 10 - Sektion med uppställningsplats för lastbil 

I de sektioner där uppställningsplatser eller hållplatser förekommer behöver gång- och 

cykelbanan ledas ut ytters i sektionen. För att skapa en gång- och cykelbana med 

högre komfort och attraktivitet skulle sektionen i de punkter där inte hållplats eller 

uppställning förkommer kunna förses med en grönremsa av ungefärlig motsvarande 

bredd. Se exempel i figur 11.  

 

 

Figur 11 - Sektion med grönremsa 
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5.2 HÅLLPLATSUTFORMNING  

Eftersom hållplatserna förväntas ha mer än 100 påstigande per dag bör dessa 

utformas som hållplatstyp A, enligt Kalmar Länstrafik. Detta innebär att två bussar kan 

ställa upp samtidigt vilket i sin tur innebär att plattformen måste vara minst 30 meter 

lång. På hållplatserna ska det även finnas väderskydd.  

 

I figur 12 nedan visas ett diagram för val av hållplatsutformning. I de fall en hållplats 

ska anläggas längs med gatan utanför Köpstadens entré bedöms det vara möjligt att 

anlägga både timglashållplats, enkel stopphållplats, klackhållplats, körbanehållplats, 

glugghållplats samt fickhållplats då flödet av motorfordon samt bussar i den 

dimensionerade timmen bedöms understiga 900 fordon per timme respektive 50 

bussar per timme.  

 

 

Figur 12 - Diagram för val av hållplatsutformning (Kommunal VGU-Guide, 2015) 

I samråd med Mörbylånga kommun har en principsektion för en kantstenshållplats 

tagits fram och redovisas i figur 13.   
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Figur 13 - Principsektion kantstenshållplats 

 

Korsningar  

Det dimensionerande fordonets vändradie är avgörande vid dimensioneringen av 

korsningar. Enligt VGU (2020, begrepp och grundvärden) har typfordon Bb 

(Boggiebuss) en vändradie om 14 meter och en körvidd om 7 meter, detta innebär att 

innerradien inte bör understiga 7 meter. Detta illustreras i figur 14 nedan.  

 

När korsningar utformas bör man ta hänsyn till önskad framkomlighet för 

busstrafiken. Utformas korsningen med väjningsplikt eller stopp kan till exempel en 

fråga vara huruvida bussen ska kunna svänga höger samtidigt som den får ett möte. 

Ska detta kunna ske måste svängen kunna göras utan att motriktad körbana tas i 

anspråk vilket ställer krav på ett större vägutrymme.  

 

 

Figur 14 - Förklaring av körvidd och vänddiameter (VGU, 2020) 


