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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND
Varbergs kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en detaljplan för fastigheten Stocken 2:4 
som ligger drygt 2 mil norr om Varberg, precis söder om Löftaån som utgör gräns mot Kungsbacka 
kommun. Stocken 2:4 är en del av Frillesås tätort sedan 2015, enligt SCB:s tätortsavgränsning.

Figur 1. Översikts- och detaljkarta

Detaljplanen för Stocken 2:4 syftar till att pröva lämpligheten för utbyggnad av  upp till 70 nya tomter 
för bostäder som en förlängning av Stockakullevägen. Området ansluter till det allmänna vägnätet 
vid väg 845 som är utpekat som funktionellt prioriterat vägnät för dagliga personresor och 
kollektivtrafik. Vägen är också omledningsväg för E6/E20. Av dessa anledningar är Trafikverket 
angelägna om att framkomligheten inte försämras som en följd av planen. Det ska också vara möjligt 
för alla att resa hållbart till och från planområdet.

1.2 SYFTE OCH MÅL
Trafikutredningen syftar till att utreda hur trafiksituationen på väg 845 och på lokalgator påverkas av 
exploateringen av Stocken 2:4 och vilka åtgärder som krävs för att uppnå en tillfredsställande 
trafiksituation.
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1.3 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
Sigma Civil har fått i uppdrag av Varbergs kommun att genomföra en trafikutredning som innefattar 
att ta fram underlag för utformning av trafiknät i upprättande av detaljplan för Stocken 2:4. 
Kommunens trafikstrategi (KF 2015-10-20), ska ligga till grund för utredningen. I uppdraget ingår:

1. Nollalternativ med Trafikverkets uppräkningstal.
2. Prognos-år 2040 – trafikflöden 20 år framåt i tiden. 
3. Hur planen påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 845.
4. Hur en säker passage över väg 845 kan möjliggöras med liten eller ingen påverkan på 
framkomligheten.
5. Översyn av behov av åtgärder på befintlig anslutning från planområdet mot väg 845.
6. Översiktlig kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder.

Utredningen ska komma fram till relevanta åtgärder utifrån områdets förutsättningar, identifiera 
behov och därefter redovisa lösningar. Det ska tydligt framgå att det utifrån kommunens trafikstrategi 
ska vara möjligt att resa hållbart till och från nya bostadsområden.

Genomförande – Arbetsmetodik för åtgärdsvalsstudier (ÅVS) 
Denna utredning görs enligt metoden för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som är ett förberedande arbete 
inför val av åtgärder. Enligt Trafikverket (2015) ska ett sådant förberedande arbete utgöras av en 
principiell inriktning. Fokus ligger såldes inte på att ta fram utformning av konkreta fysiska åtgärder. 
Arbetet ska istället fokusera på typer av åtgärder, för samtliga transportslag, för att lösa ett 
transportproblem och ge beslutsunderlag för senare skeden i processen. 

Arbetsmetodiken för ÅVS består av fyra faser: 1) initiera, 2) förstå situationen, 3) pröva tänkbara 
lösningar samt 4) forma inriktning och rekommendera åtgärder, se Figur 2. (Trafikverket, 2015)

1) Initiera 2) Förstå 
situationen

3) Pröva 
tänktbara 
lösningar

4) Forma 
inriktning och 

rekommendera 
åtgärder

Figur 2. Åtgärdsvalsstudiens fyra faser (Bildkälla: Trafikverket (2015)).

Fas 1 Initieringsfasen
Under denna fas identifieras de problem, behov och brister som ligger till grund för ÅVS:en. 

Fas 2 Förstå situationen 
Under denna fas genomförs en kartläggning av nuläget och en fördjupad analys för att förstå 
situationen, dess orsaker och den tänkbara utveckling som behöver hanteras. Här tas även 
förslag till åtgärder fram och dialogmöten med allmänheten kan genomföras. 

Fas 3 Pröva tänkbara lösningar 
Mot bakgrund av den förståelse för problemen som uppnås under fas 1 och 2 prövas nu de 
tänkbara lösningar som tagits fram, avseende effekter av dem, konsekvenser och 
måluppfyllelse, kostnader och nytta. 
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Fas 4 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
Processen avslutas med att forma inriktning och rekommendera åtgärder och utifrån detta 
tas beslut om fortsatt hantering av de rekommenderade åtgärderna. De tänkbara åtgärderna 
identifierats enligt fyrstegsprincipen, vilket innebär att förslag till lösningar på problem i 
vägsystemet prövas i fyra följande steg; 1) tänk om, 2) optimera, 3) bygg om och 4) bygg 
nytt.
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2 STRATEGISKA DOKUMENT OCH PLANER
Följande underlag har legat till grund för denna trafikutredning:

 Trafikstrategi 2030 (Varbergs kommun, Trafikstrategi 2030, 2015b) 
 Regional cykelplan 2020–2029 (Region Halland, 2020)
 Vägnätsutredning Varberg – FÖP Norra Kusten (ÅF, 2015)
 Åtgärdsvalsstudie, väg 845 Stråvalla/Löftaskog (Trafikverket, Åtgärdsvalsstudise väg 845 

Stråvalla/Löftaskog, Varbergs kommun, TRV 2019/14635., 2019)
 Planprogram för Stocken 2:2 och 2:4 (Varbergs kommun, Förslag till program för detaljplan 

Stocken 2:2 och 2:4, m.fl., 2015a)
 Kommunfullmäktiges mål och inriktning 2020–2023 (Varbergs kommun, Ett hållbart Varberg, 

Socialt-Ekonomiskt-Ekologiskt, Mål och inriktning 2020-2023, 2019)

2.1 TRAFIKSTRATEGI 2030
Trafikstrategi 2030 innehåller ett antal ställningstaganden (vad ska vi åstadkomma?) i tre 
kategorier: hållbart resande, hållbara godstransporter och hållbart stadsrum. Med hållbara 
transportsätt avses gång, cykel och kollektivtrafik. Kopplat till ställningstagandena anges strategier 
(hur ska vi uppnå våra ställningstaganden?). Ställningstagandena beskrivs:

 Hållbart resande
1. Det skall vara enkelt och attraktivt att resa hållbart
2. Ett trafiksystem för alla
3. Barn ska enkelt kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och trafiksäkert sätt
4. Samhällsplaneringen skall inriktas på att minska transportbehoven
5. Vid exploatering av nya bostadsområden ska det vara enkelt att resa hållbart
6. Förnybar energi ska vara förstahandsvalet i Varbergs trafiksystem

 Hållbara godstransporter
1. Varbergs godstransportsystem ska vara hållbart, effektivt och trafiksäkert
2. Varbergs hamn ska vara en modern, hållbar och effektiv hamn

 Hållbart stadsrum
1. Ett trafiksystem som tar hänsyn till miljön och människors hälsa
2. Det ska vara tydligt i trafiksystemet vilket trafikslag som är prioriterat
3. Varbergs innerstad ska vara anpassad till människorna, inte bilen
4. En god tillgänglighet till Varbergs stadsområde

För aktuell exploatering i Stocken bedöms punkterna 1–5 under ställningstagandet Hållbart resande 
vara mest relevanta och i fokus.

2.2 REGIONAL CYKELPLAN 2020–2029
Cykelplanen har både en strategisk inriktning och innehåller konkreta förslag på åtgärder för 
förbättring av cykelinfrastrukturen i kommunen. I den regionala cykelplanen föreslås en gång- och 
cykelväg utmed väg 845 mellan väg 853 i Stråvalla och väg 939 norr om Frillesås.
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2.3 VÄGNÄTSUTREDNING, FÖP NORRA KUSTEN
Som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen för Norra Kusten togs en vägnätsutredning fram 
2015. 

De åtgärder som föreslås i närheten av Stocken är:
 Fartdämpande åtgärder på väg 845 genom tätorter, däribland Löftaskog. Åtgärderna 

föreslås göras med hjälp av avsmalningar (ÅF, 2015).
 Cirkulationsplatser i vissa korsningar utmed väg 845, bland annat i korsningen med väg 843 

ungefär en kilometer söder om Stocken.
 Gång- och cykelväg utmed stora delar av väg 845, även förbi Stocken.

2.4 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STRÅVALLA/LÖFTASKOG
Syftet med åtgärdsvalsstudien var att klargöra vilka problem och brister som finns för gång- och 
cykeltrafikanter längs sträckan samt ta fram och utvärdera åtgärder som löser eller minskar dessa 
problem. Tillsammans ska Trafikverket och Varbergs kommun sedan arbeta fram de åtgärder som är 
mest kostnadseffektiva och genomförbara. 

Rekommenderade åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien, som också utgör ett underlag till föreliggande 
trafikutredning, är:

 I nya detaljplaner i Löftaskog ska det tas särskild hänsyn till att det finns möjlighet att gå 
och cykla mellan området och hållplatser, förskola, stranden och andra viktiga målpunkter

 Gång- och cykelväg utmed väg 845 mellan Långamossevägen till Lycketorpsvägen
 Ordnad passage vid förskolan, med mittrefug och kantsten.
 En tätortsport söder om Stråvalla Strandväg/Lycketorps-vägen. Tätortsporten föreslås 

utformas med en refug med en bredd på en meter i vägmitt 
 Flytta hållplatsen Stråvallas båda lägen norrut i anslutning till förskolan. Hållplatsen 

tillgänglighetsanpassas och kompletteras med cykelparkeringar.
 Flytta hållplatsen Löftaskog till närheten av Himlavägens anslutning samt anlägga en 

ordnad passage



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 6(35) Version 1.0

2.5 PLANPROGRAM FÖR STOCKEN 2:2 OCH 2:4
Ett planprogram som godkändes av Byggnadsnämnden i Varbergs kommun 2015 har tagits fram för 
Stocken 2:2 och 2:4.

Figur 3. Förslag för utbyggnad av Stockenområdet (Varbergs kommun, Förslag till program för detaljplan Stocken 
2:2 och 2:4, m.fl., 2015a)

Planprogrammet konstaterar att boende i Stockenområdet är beroende av bil i stor utsträckning. Nya 
bostäder kommer att generera en utökad biltrafik men också att ge ett ökat resandeunderlag, vilket 
kan gynna kollektivtrafiken utmed väg 845.

Inför detaljplanearbetet föreslår planprogrammet att åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 
korsningen väg 845 och Stockenvägen/Stockakullevägen ska utredas i samråd med Trafikverket. 
Tillgängligheten till cykelleden Kattegattleden (beskrivs i kapitel 3.2) måste också utredas vidare. 
Eventuellt kan en hastighetssäkrad passage behöva anläggas över väg 845. Övrig gång- och 
cykeltrafik inom området föreslås trafikeras inom befintliga och nya föreslagna vägar. Utmed delar 
av Stockakullevägen, ner mot väg 845, bör komplettering med trottoar och/eller gång- och cykelbana 
övervägas.   

En tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen Löftabro bör övervägas. Hållplatsen kompletteras 
med cykelställ för att ett hållbart resande med möjlighet att byta transportslag underlättas.

2.6 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH INRIKTNING 2020–2023
Ett av de fyra strategiska målområdena för kommunen som anges i kommunfullmäktiges mål och 
inriktning är ”Hela kommunen lever och utvecklas” (Varbergs kommun, 2019). Ett prioriterat mål för 
att nå denna utveckling är att ”Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande”.



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 7(35) Version 1.0

3 NULÄGESBESKRIVNING
Den första fasen enligt ÅVS-metodiken utgörs av initieringsfasen där problem, brister och behov 
identifieras. Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kusten motsvarar detta första steg 
tillsammans med beställningen av trafikutredningen. 

1) Initiera 2) Förstå 
situationen

3) Pröva 
tänktbara 
lösningar

4) Forma 
inriktning och 

rekommendera 
åtgärder

I fas två ska en djupare förståelse för situationen fås. I linje med metoden görs en kartläggning av 
nuläget och vilka frågor som behöver hanteras vidare. I detta kapitel beskrivs områdets karaktär, 
förutsättningarna för bostadsexploatering utifrån ett trafikperspektiv samt möjligheterna till hållbart 
resande. I det efterföljande kapitlet 4 Planerade förhållanden fortsätter fas två med en djupare 
beskrivning av planprogrammet, vilka effekter det får på trafiken och vilka behov som uppstår på 
grund av det. I kapitel 5 Trafikanalys fördjupas analysen ytterligare och identifierade 
problemområden konkretiseras för att fullständigt kartlägga exploateringens påverkan. Problem och 
möjligheter identifieras löpande för att utredas vidare i fas tre och fyra. 

3.1 LOKALISERING
Planområdet vid Stocken är beläget mittemellan Varberg och Kungsbacka, som båda ligger drygt 20 
kilometer bort, se Figur 4. Läget är strategiskt längs med väg 845 (som blir väg 939 strax norr om 
Frillesås) och med fyra kilometer till trafikplats Frillesås där väg E6/E20 kan angöras. Detta gör att 
tillgängligheten med bil är god till och från hela programområdet. Närmaste serviceorter är Frillesås, 
som Stocken i praktiken är en del av, med centrum en kilometer norrut och Väröbacka, sju kilometer 
söderut. 

3 Nulägesbeskrivning

4 Planerade 
förhållanden

Planeringsdirektiv

5 Trafikanalys



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 8(35) Version 1.0

Figur 4. Planområdets lokalering samt angränsande orter och infrastruktur

Målpunkter
Närmsta serviceort är Frillesås med centrum ungefär en kilometer bort. Där finns även skola och 
förskola, se Figur 5. Väröbacka, sju kilometer söderut, är också en viktig serviceort då det är närmsta 
ort inom samma kommun. I Väröbacka finns, förutom handel och service, även närmsta grundskola 
inom kommunen. Stråvalla förskola, som är närmsta förskola inom kommunen, ligger ungefär 1,5 
kilometer söder om planområdet.

De två stora arbetsplatserna Ringhals kärnkraftverk och Södra Cell Värö (Värö bruk) med sågverk och 
pappersmassatillverkning ligger båda ungefär tio kilometer från Stocken. Åsa station, med tågtrafik 
mot Göteborg ligger åtta kilometer norr om Stocken. Badplatser finns på ett flertal platser inom 
cykelavstånd.
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Figur 5. Målpunkter i närheten av Stocken

Restid
För att nå ett hållbart resande mellan programområdet och närliggande orter, med ökad andel resor 
med gång och cykel samt kollektivtrafik, är det av stor betydelse att skillnaden i restid mellan cykel 
och bil, eller mellan kollektivtrafik och bil, alltså restidskvoten, är minimerad. Helst ska restiden med 
cykel eller med kollektivtrafik vara kortare än den med bil, d.v.s. en restidskvot om 1 eller lägre.  Enligt 
TRAST, Trafik för en attraktiv stad (Boverket, Trafikverket, & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 
bör restidskvoten för cykel/bil helst vara lägre än 1,5 för att kunna konkurrera med bilen och för buss 
är en restidskvot runt 2 acceptabel på kortare sträckor. Tiden det tar från Stocken att nå närliggande 
orter med cykel, kollektivtrafik och bil samt restidskvoten för cykel/bil och kollektivtrafik/bil 
presenteras nedan i Tabell 1. På grund av de korta restiderna med bil blir restidskvoterna överlag 
mycket fördelaktiga för bilen, i förhållande till cykeln, där restidskvoterna ligger på 2,0–3,7. I 
förhållande till kollektivtrafiken är restidskvoterna på 1,1–3,3. För de turer som trafikeras med 
busslinje 614, som endast kör enstaka turer under högtrafik, är restidskvoterna särskilt gynnsamma i 
jämförelse med biltrafiken.

Tabell 1. Jämförelse av restid till näraliggande målpunkter
Restid Restidskvot

Närliggande orter

Varberg 97 min 40*/65 min 26 min 3,7 1,5*/2,5
Frillesås skola 6 min 10 min 3 min 2,0 3,3
Väröbacka skola 21 min 9 min 8 min 2,6 1,1
Åsa station 25 min 15*/25 min 12 min 2,1 1,3*/2,1
Ringhals 33 min 23 min 12 min 2,8 1,9
Göteborg - 57*/64 min 42 min - 1,4*/1,5
Halmstad - 88 min 64 min - 1,4

*Gäller resa med buss 614 som endast kör enstaka turer under högtrafik
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3.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Utgångspunkten i Varbergs kommuns trafikstrategi (Varbergs kommun, Trafikstrategi 2030, 2015b) är 
att det ska vara möjligt att resa hållbart till och från nya bostadsområden och arbetsplatser, varför 
det är viktigt att utreda förutsättningarna att cykelpendla till och från den nya bebyggelsen i Stocken.

Gång- och cykelvägar finns sporadiskt i området runt Stocken, se Figur 6. Det saknas sammanhållen 
cykelväg till Frillesås centrum. Det kortaste vägvalet för cyklister mot Frillesås centrum är att cykla 
utmed väg 845, där cykelbana saknas. Det är också möjligt att cykla via lokalgator som binds samman 
med gång- och cykelvägar.

Söderut saknas gång- och cykelvägar helt utmed väg 845. Kattegattleden, som sträcker sig utmed 
kusten väster om väg 845, går delvis på gång- och cykelvägar men mestadels på mindre enskilda 
vägar. Syftet med Kattegattleden är i första hand turistiskt. Som pendelcykelväg fungerar den dåligt, 
då dess sträckning innebär omvägar för de flesta pendlare. 

Figur 6. Cykelvägar i området samt Kattegattledens dragning

Vid Stockakullavägens anslutning till väg 845 saknas en ordnad passage, se Figur 7. Oskyddade 
trafikanter saknar därför möjlighet att tryggt och säkert kunna ta sig till gång- och cykelvägen och 
Kattegattleden på andra sidan väg 845. En ordnad passage för gång- och cykeltrafiken kan öka 
trafiksäkerheten och attraktiviteten för cykling som färdslag. 
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Figur 7. Stockakullavägens anslutning till väg 845 med gång- och cykelvägen på andra sidan vägen
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3.3 KOLLEKTIVTRAFIK
Väg 845 är ett stråk för kollektivtrafik med linjebuss mellan Åsa Station och Varberg. Hållplatser i 
anslutning till planområdet redovisas i Figur 8. Närmsta hållplats, Löftabro i Kungsbacka kommun, är 
utformad som en fickhållplats och ligger 600 meter från centrum av planområdet. För att ta sig till 
hållplatsen från planområdet måste väg 845 korsas, oavsett vilket hållplatsläge man ska till.

Hållplatsen Löftabro trafikeras av linje 614 och 615, som båda går mellan Varberg och Åsa station. 
Linje 614 är en expressbuss som går under högtrafik med entimmes intervall. Linje 615 går med 
halvtimmestrafik under högtrafik och entimmestrafik resten av dagen. Linjen gör vissa avstickare, till 
exempel via Bua och via Frillesås skola. Detta gör att linjen får ett större upptagningsområde, men 
också längre restider.

Från hållplatserna Frillesås korsväg och Frillesås skola, drygt 1,5 kilometer från centrum av 
planområdet, går även linje 732 och 745 till Kungsbacka. Linje 732 går i halvtimmestrafik under 
högtrafik och i entimmestrafik under resten av dagen. Linje 745 kör enstaka turer under högtrafik. 

Figur 8. Hållplatser för kollektivtrafiken

Vid Åsa station, åtta kilometer norr om Stocken, stannar Öresundståg mellan Göteborg och Halmstad 
och Västtåg mellan Göteborg och Varberg. Åsa station är även slutstation för busslinjerna 614 och 
615 som båda passerar Stocken. 
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Figur 9. Åsa stations läge i förhållande till planområdet
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3.4 FORDONSTRAFIK
Detaljplaneområdet har ett gynnsamt läge för biltrafik. Det ansluts till det allmänna vägnätet vid väg 
845 direkt i västra änden av planområdet. Närheten till väg E6/E20 som angörs vid trafikplats 
Frillesås, knappt fyra kilometer från Stocken, innebär goda pendlingsmöjligheter med bil till större 
orter.

Väghållare
Trafikverket är väghållare för väg 845. Övriga vägar i Stocken och Löftabro är enskilda, se Figur 10.

Figur 10. I området är Trafikverket väghållare för väg 845. Övriga vägar är enskilda (Trafikverket, 2020a)

Hastighetsgränser
På väg 845 genom Löftaskog är hastighetsbegränsningen 60 km/tim. 

Stocken ligger i dagsläget utanför tättbebyggt område. Ingen särskild lokal trafikföreskrift om 
hastighet finns för vägarna i Stocken, varför bashastigheten på 70 km/tim gäller. I praktiken är det 
dock svårt att köra i sådana hastigheter där, på grund av att vägen är smal och kurvig.
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Figur 11. Hastighetsbegränsningar i området (Trafikverket, NVDB på webb, 2020a)
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4 PLANERADE FÖRHÅLLANDEN
I denna utredning ingår att ta fram underlag för utformning av trafiknät samt säkerställa en 
infrastruktur som integreras med områdets förutsättningar. I kapitlet presenteras kommunens 
föreslagna bebyggelseutveckling samt förslag på övergripande trafikstruktur. 

Den tredje fasen enligt ÅVS-metodiken utgörs av att pröva tänkbara lösningar. De övergripande 
åtgärderna innebär ett förslag på övergripande trafikstruktur samt fördelning av verksamheter 
beroende på exploateringsgrad och trafikbelastning vilket presenterades i detta kapitel. Åtgärderna 
har arbetats fram i en iterativ process baserat på trafikanalysen i nästkommande kapitel, 5 
Trafikanalys. 

1) Initiera 2) Förstå 
situationen

3) Pröva 
tänkbara 
lösningar

4) Forma 
inriktning och 

rekommendera 
åtgärder

4.1 PLANOMRÅDET
Detaljplanen för Stocken 2:4 syftar till att möjliggöra 60–70 nya tomter med företrädelsevis villor 
utmed Stockakullavägen. I dagsläget finns ungefär 40 hel- och delårsboenden samlade i mindre 
grupper.

Sigma Civils 
förslag

3 Nulägesbeskrivning

4 Planerade 
förhållanden

Planeringsdirektiv

5 Trafikanalys
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Figur 12. En tidig skiss över planförslaget. Bildkälla: Varbergs kommun

4.2 PROBLEMANALYS
Baserat på nulägesbeskrivningen och den planerade exploateringar har ett antal problemområden 
identifierats.

 Bilvänligt läge
Detaljplanens läge, precis i anslutning till väg 845, är gynnsamt för biltrafik. Närheten till 
trafikplatsen Frillesås vid E6/E20 innebär också goda pendlingsmöjligheter med bil till större orter. 
Gång- och cykelvägnätet är däremot inte sammanhängande då cykling företrädelsevis sker i 
blandtrafik. Utpekade cykelvägar innebär ofta omvägar vilket begränsar cykelvägnätets genhet. De 
framtida boende i Stocken kan därför i stor utsträckning förväntas använda bilen som sitt primära 
färdmedel. 

 Trafikflöden på 845 och i korsning med Stockakullavägen
Detaljplanens alstring av biltrafik innebär ökade trafikmängder på väg 845 samt i korsningen med 
Stockakullavägen. Eftersom väg 845 är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät samt 
omledningsväg för E6/E20 är Trafikverket angelägna om att framkomligheten inte försämras på 
grund av planen.

 Passagebehov för oskyddade trafikanter
Oskyddade trafikanter från Stocken måste korsa väg 845 för att nå gång- och cykelvägar och 
busshållplatser. Detta kan upplevas som otryggt då anlagd passage och hastighetsdämpning 
saknas. 



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 18(35) Version 1.0

 Planområdets topografi
Planområdet är kuperat, vilket kan innebära svårigheter för utryckningstrafik, gångtrafikanter och 
cyklister.
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5 TRAFIKANALYS
Inom föreliggande utredning ingår att ta fram underlag för hantering av trafikflöden. Trafikmängder 
för nuläget beräknas utifrån data från genomförda trafikmätningar som har hämtats från Trafikverkets 
vägtrafikflödeskarta. Sigma beräknar därefter framtida trafikflöden med prognosåret 2040, dels för 
ett nollalternativ (om ingen exploatering av området görs) och dels för ett utbyggnadsalternativ 
(baserat på planerad områdesutveckling). 

En sammanställning av trafikanalysen redovisas i bilaga 1.

Nuläge, trafikmängder 2019
Befintligt trafikflöde mäts i årsmedeldygnstrafikflöde (ÅDT), vilket är ett genomsnittligt värde på den 
mängd fordon som kan förväntas trafikera en vägsträcka under ett medeldygn under året. Denna 
utredning utgår från Trafikverkets stickprovspunkter för trafikmätning i området (Trafikverket, 2020e). 

Det finns inga trafikmätningar på väg 845 i närheten av planområdet. Trafikverket anger en ÅDT på 
2 580 fordon per dygn från år 2016 för sträckan, men denna mätning är gjord drygt fem kilometer 
söderut i en mätpunkt norr om Väröbacka, se Figur 13. Det finns också en mätpunkt på väg 845 drygt 
en kilometer norr om Stocken, i Frillesås, som anger en ÅDT på 4 930 fordon per dygn. Sigma Civil 
bedömer att den faktiska trafikmängden på väg 845 förbi Stocken är större än vad som uppmättes 
norr om Väröbacka men mindre än vad som uppmättes i Frillesås. Därför görs trafikanalysen utifrån 
ett högt och ett lågt alternativ som den faktiska situationen torde ligga mellan. 
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Figur 13. Trafikmätningar på väg 845 (Trafikverket, Vägtrafikflödeskartan, 2020b)

Nollalternativ: Trafikuppräkning
Nollalternativet för området utgår från de förhållanden som råder på platsen utan att exploateringen 
av planprogrammet genomförs. För att få en korrekt jämförelse av nollalternativet och en fullt utbyggd 
detaljplan i Stocken görs en uppräkning av nuläget enligt Trafikverkets uppräkningstal fram till 
prognosår 2040. Uppräkningstalen motsvarar en normal utveckling av området med befolknings-
utveckling och utbyggnad av orten.

Trafikuppräkningen har gjorts genom att använda Trafikverkets uppräkningstal från EVA (Trafikverket, 
2020f). Här förväntas personbilstrafiken öka med drygt en procent per år och lastbilstrafiken med 
1,84 %, se Tabell 2. 

Tabell 2. Trafikuppräkningstal för väg 845 vid Stocken (Trafikverket, 2020f)

 

Personbil 
(Stor-Göteborg, 

2017–2040)

Lastbil 
(Halland, Övriga 

vägar, 2017–2040)
Trafikuppräkningstal 1,28 1,52
Ökning per år 1,08 % 1,84 %

Utbyggnadsalternativ: Trafikalstring från planprogram
Sigma Civil har beräknat en möjlig trafikalstring för tillkommande bostäder i Stocken med hjälp av 
trafikverkets trafikalstringsverktyg. Under antagandet att exploateringen i Stocken blir den största 
möjliga som detaljplanen planeras att tillåta, det vill säga 70 villor, kan detta förväntas bidra till en 
ökning av ÅDT på 330 fordon per dygn.
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Trafikmängder på väg 845 vid Stocken i de olika scenarierna
Trafikmängderna på väg 845 vid Stocken år 2040, inklusive den alstrade trafiken från 
detaljplaneområdet förväntas ligga mellan 3 620 och 6 770 fordon per dygn, jämfört med mellan 
2 700 och 5 160 i dagsläget, se Tabell 3. Den alstrade trafiken från detaljplaneområdet kommer 
utgöra en liten del av den totala ökningen av trafikmängderna till 2040, i jämförelse med den 
generella förväntade trafikökningen.

Det finns ingen data på hur trafiken från Stocken fördelar sig på väg 845. I det låga alternativet antas 
att den alstrade trafiken fördelas lika åt norr och åt söder från Stockakullavägens anslutning till väg 
845, vilket ger ett lika stort tillskott åt båda hållen. I det höga alternativet antas istället ojämn 
fördelning av de tillkommande trafikflödena, som ett sätt att ta höjd för att den alstrade trafiken kan 
ge ett större tillskott på ena sida av korsningen än på den andra.

Tabell 3. Trafikmängder på väg 845 i de olika scenarierna

Scenario ÅDT
Lågt alternativ

ÅDT 
Högt alternativ

Nuläge 2020 2 700 5 160
Nollalternativ 2040 3 400 6 470
Exploatering 2040 3 620 6 770

Slutsats
Trafikverket använder sig av den 200:e mest trafikerade timmen under året som dimensionerande 
timme (Trafikverket, Råd - VGU, Vägar och gators utformning, Publikation 2020:031, 2020g), då det 
ställs särskilda krav på vilken framkomlighet som ska uppnås utifrån vägens funktion. Under 
antagandet att trafikmängden under den 200:e mest trafikerade timmen på året ungefärligen 
motsvarar en tiondel av ÅDT kan konstateras att det inte föreligger några kapacitetsproblem i 
korsningen, givet de beräknade trafikflödena med exploatering år 2040. Då skulle det i genomsnitt 
komma en bil drygt vart tionde sekund i vardera riktningen på väg 845 för det höga alternativet samt 
en bil drygt halvannan minut in eller ut från Stockakullavägen. 

Trafikalstringsverktyget anger att andelen av resorna som görs med bil är nästan 88 % medan 
kollektivtrafiken utgör knappt 2 %. Kollektivtrafikens andel påverkas inte avsevärt vid ändrade indata 
till trafikalstringsverktyget. Det är rimligt att anta att kollektivtrafikens andel är större i verkligheten, 
på biltrafikens bekostnad. För att få en mer platsspecifik färdmedelsfördelningen i Stocken än vad 
Trafikalstringsverktyget, som baseras på generella data, kan ge bör en resvaneundersökning göras. I 
själva verket spelar det dock ingen roll för denna utredning att biltrafikalstringen kan ha varit i 
överkant, då den kommer att vara liten i förhållande till den generella trafikökningen och då det ändå 
inte kommer att bli några kapacitetsproblem i korsningen.
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt ÅVS-metodens sista steg avslutas processen med att forma inriktning och rekommendera 
åtgärder och utifrån detta kan kommunen senare ta beslut om fortsatt hantering av de 
rekommenderade åtgärderna. Åtgärderna som presenteras är ett sätt att konkretisera den 
övergripande strukturen och visar på både nödvändiga investeringar och möjliga satsningar för att gå 
i den riktning som kommunen tydliggjort i planeringsdirektivet. 

1) Initiera 2) Förstå 
situationen

3) Pröva 
tänktbara 
lösningar

4) Forma 
inriktning och 

rekommendera 
åtgärder

Nedan redovisas möjliga åtgärder och lösningar i trafiknätet som kan bidra till att förbättra 
trafiksituationen i programområdet. Åtgärderna är framtagna utifrån identifierade brister och behov 
samt områdets förutsättningar och möjligheter. Tänkbara åtgärder har identifierats enligt 
fyrstegsprincipen, vilket innebär att förslag till lösningar på problem i vägsystemet prövas i fyra 
följande steg:

1. Tänk om 2. Optimera 3. Bygg om 4. Bygg nytt

Åtgärder som kan 
påverka behovet 

av transporter och 
resor samt valet 
av transportsätt. 

Åtgärder som 
medför ett mer 

effektivt 
utnyttjande av 
den befintliga 

infrastrukturen.

Begränsad 
ombyggnad/
förbättring. 

Större 
ombyggnads-

åtgärder och/eller 
nyinvesteringar. 

6 Fyrstegsprincipen3 NulägesbeskrivningPlaneringsdirektiv

4 Planerade 
förhållanden

5 Trafikanalys

Sigma Civils 
förslag



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 23(35) Version 1.0

6.1 STEG 1: TÄNK OM
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

 Ta hänsyn till topografin vid detaljplanering
Då detaljplaneområdet är kuperat bör gator anläggas på platser med så liten längslutning som 
möjligt, för att främja gång- och cykeltrafik.

6.2 STEG 2: OPTIMERA
Åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

 Utökad kollektivtrafik med expressbuss
Eftersom restidskvoten för många busslinjer utmed väg 845 är 1,6 eller lägre jämfört med bil 
finns potential för en högre andel kollektivtrafikresor. 
 
Genom att utöka trafiken med expressbusslinjer, både genom tätare trafikering under högtrafik 
och genom trafikering under större delar av dagen, kan kollektivtrafikens andel ökas, då det blir 
ett mer attraktivt val för pendlare.

Att utöka kollektivtrafiken är en fråga som bör diskuteras i samråd med kollektivtrafikens 
huvudman.

 Översyn av hastighetsgränser och tättbebyggt område
Om kommunen fattar beslut om tättbebyggt område inkluderar Stocken kommer hastighets-
begränsningen där vara 50 km/tim. Det skulle även ge kommunen rätt att fatta beslut om ännu 
lägre hastighetsbegränsning än så.

En lägre hastighetsbegränsning på väg 845 skulle förbättra säkerheten och tryggheten för de 
gångtrafikanter och cyklister som ska korsa vägen. Det skulle dock kräva en ändrad utformning 
av vägen, med exempelvis farthinder för att få god efterlevnad.

6.3 STEG 3: BYGG OM
Begränsade ombyggnadsåtgärder. 

 Komplettera gång- och cykelvägnät 
Gång- och cykelvägnätet är i dagsläget inte sammanhängande och gent. Att komplettera gång- 
och cykelvägnätet genom nya länkar utmed väg 845, som är huvudstråket mot de flesta 
målpunkter inom cykelavstånd, skulle förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och 
tryggheten för oskyddade trafikanter.  

 Passage för gångtrafikanter och cyklister över väg 845
Trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter kan förbättras genom att en passage 
anläggs över väg 845 vid korsningen med Stockakullevägen. Passagen bör ha en hastighets-
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dämpande effekt, genom exempelvis fartgupp eller refug. Liknande passager har anlagts på ett 
flertal platser utmed väg 845 i Varbergs kommun, i Väröbacka, Åskloster och Bläshammar.

6.4 STEG 4: BYGG NYTT
Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

Inga nybyggnadsåtgärder föreslås.
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7 FÖRDJUPADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG
I detta kapitel redovisas en fördjupning av åtgärder för passagemöjligheter för oskyddade trafikanter 
över väg 845 samt för hänsyn till topografin vid detaljplanering, som nämns i kapitel 6. 

7.1 PASSAGE FÖR GÅNGTRAFIKANTER OCH CYKLISTER ÖVER VÄG 
845
En passage över väg 845 föreslås anläggas söder om anslutningen till Stockakullevägen, se Figur 14. 
Norr om Stockakullevägen finns vägräcken och större slänter som skulle påverkas av passagen varför 
ingreppet blir mindre om den anläggs på södra sidan. Passagen bör anläggas med sådant avstånd till 
korsningen att fordon som ska in på Stockakullevägen har passerat passagen innan de påbörjar 
svängen.

Figur 14. Föreslaget läge för passage över väg 845

Följande typer av passage har analyserats:
 Övergångsställe
 Passage med refug 
 Upphöjd passage
 Planskild passage
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Övergångsställe
Att anlägga ett övergångsställe utan hastighetsdämpande åtgärder skulle innebära en 
trafiksäkerhetsrisk. Oskyddade trafikanter kan invaggas i falsk säkerhet, då de förväntar sig att fordon 
väjer för dem, samtidigt som fordon inte förväntar sig ett övergångsställe i den trafikmiljön. 
Övergångsställe bör endast anläggas tillsammans med hastighetsdämpande åtgärder och sänkt 
hastighetsbegränsning till 30 eller 40 km/tim.

Övergångsställe utan hastighetsdämpande åtgärder bedöms inte vara lämpligt på platsen.

Mittrefug eller trafikö
Utformas passagen med mittrefug eller trafikö kan oskyddade trafikanter passera ett körfält i taget, 
vilket förbättrar trafiksäkerheten och tryggheten. Mittrefuger och trafiköar innebär också en viss 
hastighetsdämpning på grund av den sidoförskjutning fordon tvingas göra. Mittrefuger och trafiköar 
kan kombineras med övergångsställe om hastighetsbegränsningen sänks till 30 eller 40 km/tim.

Passage med mittrefug finns på väg 845 söder om Åskloster, se Figur 15. Mittrefuger har även nyligen 
anlagts på väg 845 söder om Väröbacka som en hastighetsdämpande tätortsentré. 

Figur 15. Exempel på gångpassage med mittrefug på väg 845 söder om Åskloster

Passage med refug kan anläggas på platsen till en uppskattad kostnad av drygt 450 000 kr. Kalkyl 
redovisas i bilaga 2.

Upphöjd passage
Upphöjda passager tvingar fordon att hålla låg hastighet på platser där oskyddade trafikanter korsar 
vägen, vilket har mycket god effekt på trafiksäkerheten och tryggheten. Upphöjda passager kan 
kombineras med övergångsställe och mittrefug eller trafikö. Eftersom fordon tvingas sänka 
hastigheten på grund av upphöjningen får väjningsplikten för fordon mot gångtrafikanter vid ett 
övergångsställe god efterlevnad. Upphöjda passager bör även kombineras med en hastighets-
begränsning på 30 eller 40 km/tim så att de inte kommer som en överraskning för bilister.



Trafikutredning Stocken 2:4
2020-09-30

Projektnummer 164458

Sigma Civil AB RAPPORT-105105

www.sigmacivil.se 27(35) Version 1.0

Ett upphöjt övergångsställe har funnits i några år på väg 845 vid Bläshammars skola, se Figur 16. 
Upphöjda övergångsställen har nyligen anlagts på väg 845 vid Väröbacka skola, Väröbacka centrum 
och i Åskloster.

Figur 16. Exempel på upphöjt övergångsställe på väg 845 vid Bläshammar skola

Upphöjd passage kan anläggas på platsen till en uppskattad kostnad av drygt 500 000 kr. Kalkyl 
redovisas i bilaga 3.

Planskild passage
En planskild passage under väg 845 antas kräva en nivåskillnad på 3 meter mellan gång- och 
cykelbanan och körbanan vid passagen, vilket uppnås med hjälp av ramper. Söder om 
Stockakullavägen stiger väg 845 och den omkringliggande terrängen med ungefär 5 %, vilket är till 
fördel eftersom det innebär att rampen kan göras kortare. Vilka lutningar som är acceptabla för 
rampen beror på nivåskillnaden men ska passagen kunna nyttjas av rullstol krävs max 2 % 
(Trafikverket, Krav – VGU, Begrepp och grundvärden, Publikationsnummer 2020:030, 2020d). Om 
ramperna inte behöver anpassas efter rullstolsburna bör lutningen vara som mest 5 % och får inte 
överstiga 7,5 %, om det antas att nivåskillnaden som är aktuell för gång- och cykelbanan ligger 
mellan 1 och 2, se Tabell 4. Vilka omvägar de olika lutningarna innebär redovisas i Figur 17.

Både områdets topografi och fastighetsgränser skapar stora utmaningar för anläggandet av en 
planskild passage. Ramperna hade behövt förläggas parallellt med väg 845, både för att inte göra 
intrång på fastigheter och för att marken lutar ner mot vägen på den östra sidan. Detta gör att en 
ramp som är riktad mot vägen skulle behöva vara väldigt lång för att klara de för lutningar på gång- 
och cykelbanor som nämns ovan i kapitlet. En planskild passage norr om Stockakullevägen är svår att 
genomföra, eftersom broarna över Löftaån inleds strax norr därom. Det hade krävt ingrepp på broarna 
samt marken nära ån. 
 
En planskild passage placeras därför lämpligast söder om Stockakullevägen. Där finns det dock även 
en utfart från skolbusshållplatsen samt från fastigheten Stocken 2:23. Antaget att dessa ligger kvar 
kommer ramper till en planskild passage inte kunna inledas förrän ungefär 50 meter söder om 
utfarten från Stockakullevägen.   
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Figur 17. Omväg för en planskild passage jämfört med en passage i plan vid olika lutningar förutsatt målpunkt 
norrut.

En planskild korsning skulle främst gynna bilisters framkomlighet längs väg 845 medan de oskyddade 
trafikanterna till stor del får försämrad framkomlighet på grund av omvägen passagen medför. 
Trafiksäkerheten är generellt bättre med en planskild passage, men eftersom den inte kan placeras i 
ett gent läge är det sannolikt att en stor del av de oskyddade trafikanterna fortsatt väljer att korsa i 
plan. En planskild passage kan också uppfattas som en otrygg miljö vilket ytterligare kan bidra till att 
trafikanter väljer att korsa i plan eller att de helt avstår från att resa till fots eller med cykel. Väljs 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i plan bort till fördel för en planskild passage kommer de trafikanter 
som fortsatt väljer att korsa i plan utsättas för en osäker trafikmiljö.

En planskild passage bör inte anläggas, då den inte bedöms bidra till en förbättrad framkomlighet 
och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

7.2 LUTNINGAR PÅ LOKALGATOR
För att ge goda förutsättningar för att cykla och gå längs de nya gatorna som planeras inom 
planområdet är det angeläget att dessa inte blir allt för branta. På grund av det kuperade landskapet 
finns det risk för lutningar som skulle kunna bli problematiska även för motorfordon. Därför har en 
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kontroll gjorts mot Trafikverkets krav avseende längslutning avseende olika trafikantgrupper. I Krav 
för vägar och gators utformning (VGU) (Trafikverket, 2020c) anges lutningar för vägar avsedda för 
motorfordonstrafik, olika typer av gångbanor och vägar avsedda för cykeltrafik. Dessa krav behöver 
enbart följas på det statliga vägnätet men är även i andra fall en vägledning för utformningen. 

För motorfordonstrafik redovisas två nivåer av krav, dels ett riktvärde på 6 % vid nybyggnad och dels 
ett gränsvärde på 8 % vid förbättring men även nybyggnad förutsatt att lutningen motiveras. 
Bakgrunden till riktvärdet redovisas i avsnitt 5.1.5 i VGU – begrepp och grundvärden (Trafikverket, 
2020d) där möjligheten för olika fordon att starta i motlut redovisas. Riktvärdet motsvarar möjligheten 
för ett fordon med en fjärdedel av sin last fördelad på drivaxeln att starta på packad snö med 
dubbdäck eller vid sandning. Följden av att avvika från riktvärdet minskar möjligheterna att starta i 
motlut vid olika kombinationer av lastfördelning och underlag. 

Kraven för gång och cykel beror på vilken nivåskillnad som är aktuell men delas också upp i två nivåer, 
en största lutning och en största godtagbar lutning (Trafikverket, 2020c). För gångtrafik måste 
lutningar som enbart uppfyller det senare kravet motiveras och dessutom krävs att alternativa 
färdvägar för rörelsehindrade finns, se Tabell 4. För cykeltrafik ska alla lutningar över 5 % motiveras. 
Vid små nivåskillnader under en meter ligger kraven för båda trafikslagen på 5 % för största lutning 
och 8 % för största godtagbara lutning, se Tabell 5. Kraven ökar därefter successivt till nivåskillnader 
mellan 8 och 10 meter där det för gångtrafik krävs 4 % respektive 6 % och för cykeltrafik 2 % 
respektive 7 %. För gångbanor, gångytor och gångvägar med en större lutning än 2 % anges att 
vilplan ska finnas, om inte annat motiveras.

Tabell 4. Största längslutning på gångbana, gångväg, gångyta (Trafikverket, Krav - VGU, Vägars och gators 
utformning, Publikationsnummer 2020:029., 2020c)
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Tabell 5. Största längslutning på cykelbanor/GCM-vägar (Trafikverket, Krav - VGU, Vägars och gators 
utformning, Publikationsnummer 2020:029., 2020c)

Trafikverket tillhandahåller även redogörelse för konsekvenserna för cyklister respektive 
gångtrafikanter vid olika val av lutningar (Trafikverket, 2020d). För gångtrafikanter innebär kraftiga 
lutningar, särskilt vid stora nivåskillnader, att framförallt för rullstolsburna men även för gående 
rörelsehindrade en mindre god och i många fall låg kvalitet. Ska god kvalitet uppnås krävs lutningar 
på maximalt 2 % även om skarpare lutningar kan ge god kvalitet för friska gående och vid mindre 
nivåskillnader även gående rörelsehindrade. För cyklister redovisas inverkan av sambandet mellan 
lutning och nivåskillnad på hastigheten för olika åldersgrupper samt kön. Skarpare lutningar än 6 % 
innebär att äldre cyklister kan få svårt att hålla hastigheter över 5 km/tim på längre sträckor, vilket 
är gränsvärdet för godtagbar standard.

Figur 18. Grundvärden för beskrivning av lutningars kvalitetsnivå för gående från VGU - begrepp och 
grundvärden (Trafikverket, 2020d).
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Figur 19. Prestationsförmåga för olika ålderskategorier och kön vid cykling vid olika lutningar och nivåskillnader 
från VGU - begrepp och grundvärden (Trafikverket, 2020d)
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8 REKOMMENDATIONER

Komplettera gång- och cykelvägnät 
En komplettering av gång- och cykelvägnätet med sträckor utmed väg 845 rekommenderas, både 
norrut genom Frillesås och söderut genom Löftaskog. Det skulle innebära förbättrad framkomlighet 
och trafiksäkerhet för gångtrafikanter och cyklister. Sträckan finns utpekad som prioriterade projekt 
2020–2029 i den regionala cykelplanen (Region Halland, 2020).

Utökad kollektivtrafik med expressbussar
En utökning av trafiken med expressbussar rekommenderas för att förbättra möjligheten till 
arbetspendling med kollektivtrafik från Stocken. Expressbussarnas goda restidskvot i förhållande till 
bilen gör att förutsättningarna är goda för att minska biltrafikens andel av färdmedelsfördelningen 
till förmån för kollektivtrafikens. Åtgärden är inte bara till nytta för Stocken, utan även för betydligt 
större områden längs väg 845 och 939 mellan Varberg och Åsa. Därför borde frågan drivas inte bara 
som en del av detaljplanen för Stocken 2:4, utan som en del av den kommunala trafikplaneringen.

Passage för gångtrafikanter och cyklister över väg 845
Från korsningen med väg 853 till Löftaån löper väg 845 i praktiken genom en tätort med 
bostadsbebyggelse och målpunkter på båda sidor av vägen. Gatorna som ansluter till vägen är ofta 
återvändsgator, vilket innebär att mycket av den interna trafiken måste passera väg 845. Vägen är 
dock utformad som en typisk tvåfältig landsväg hela sträckan, utan några hastighetsdämpande 
åtgärder, anlagda passager eller gång- och cykelvägar. Därigenom har den en påtaglig barriäreffekt 
på tätorten. 

En passage över väg 845 vid Stocken rekommenderas i första hand att utformas som en upphöjd 
passage. En upphöjd passage uppfyller en tillfredsställande (grön) kvalitetsnivå för trafiksäkerhet, 
enligt TRAST, om den hastighetssäkras till 30 km/tim och en acceptabel (gul) om den hastighets-
säkras till 40 km/tim (Boverket, Trafikverket, & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015), se Tabell 
6.

Tabell 6. Kvalitetsnivå för korsande gång- och cykeltrafik vid angiven punkthastighet (85-percentil) (Boverket, 
Trafikverket, & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015)

Upphöjda passager har viss negativ inverkan på framkomligheten för biltrafiken på väg 845. Sådana 
passager har dock anlagts på ett flertal platser utmed väg 845 de senaste åren, där fordonsflödena 
har varit liknande som vid Stocken och där vägen också är klassad som funktionellt prioriterat vägnät. 
Korsningsbehovet för oskyddade trafikanter på dessa platser är heller nödvändigtvis inte större än 
vad de kan antas bli i Stocken när exploateringen är genomförd.  

I andra hand kan en passage utformas endast med refug, vilket hade inneburit en viss förbättring av 
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter jämfört med dagsläget. En refug skulle inte 
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ha någon negativ påverkan på fordonstrafikens framkomlighet, men heller inte uppfylla kraven för en 
acceptabel trafiksäkerhet för en gång- och cykelpassage i tätort som anges i Tabell 6.

En planskild passage rekommenderas inte på platsen, då den inte bedöms bidra till en förbättrad 
framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Hänsyn till topografin
De nya gatorna inom detaljplaneområdet bör ha en lutning på max 2 % på de sträckor där grupper av 
hus ligger sammanhängande, för att anpassas till rullstolsburnas behov. På sträckor som förbinder 
grupper av hus bör lutningen understiga största lutning enligt Tabell 5 på sida 30, för att anpassas 
till cyklisters behov.
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