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1

Bakgrund och syfte

Korsningen Norra Hamngatan//Dinglevägen/Utsiktsgatan i Fjällbacka utreds i och med ny
exploatering på fastigheterna Badis och Richters. Sweco har fått i uppdrag att utreda
framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen och ge förslag på åtgärder. Befintliga utredningar
finns, vilka ligger som underlag för denna utredning.
Figur 1 visar planerat detaljplaneområde där aktuell korsning är markerad med en röd ring.

Figur 1 Planerat detaljplaneområde.

1.1

Förutsättningar

Förutsättningar från beställare och som tidigare utredningar och förslag tagit fram:
-

Nivå i korsning ska vara +1,9 m (befintlig höjd)

-

Mur som begränsar Utsiktsgatan mot Norra Hamngatan ska bevaras i så stor
omfattning som möjligt

-

Fordon i storlek personbil ska om möjligt kunna komma söderifrån på Norra
Hamngatan och komma in på fastigheten Badis från korsningen

-

Befintlig bussparkering i anslutningen till korsningen tas bort

-

Fordon i storlek sopbil (max 12 m) ska ha framkomlighet på Utsiktsgatan
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2

Tillgänglighet och framkomlighet

2.1

Korsningen i plan

Utrymmet och sikten i plan i korsningen är begränsad, tillsammans med en brant lutning på
Utsiktsgatan och snäva vinklar. Detta utgör en trafiksituation där risk för tillbud och olyckor är
överhängande. Enligt hastighetsplan Fjällbacka, 2014 och enligt Trafikverkets nationella
vägtrafikdatabas (NVDB) är hastigheten 40 km/tim både på Norra Hamngatan och på
Utsiktsgatan. Planer finns på att eventuellt reglera korsningspunkten som gångfartsområde,
men för det kärvs vidare utredning. För att korsningen ska kunna regleras som gångfartsområde
behöver den bland annat även hastighetssäkras samt utformas på ett sätt som ger karaktären
av ett lågfartsområde.
Ett av önskemålen är att fordon av personbilsstorlek ska kunna komma söderifrån på Norra
Hamngatan och nå fastigheten Badis från korsningen. Med utgångspunkt att Norra Hamngatan
bevaras i sin utbredning, men även kan ta den befintliga bussparkeringen i anspråk, visar
utrymmeskontroller att det inte är möjligt för personbil att klara högersvängen upp på
Utsiktsgatan. Se Figur 2 nedan.

Figur 2 Utrymmeskontrollen visar att det inte är möjligt att svänga från Norra Hamngatans södra del in på
Utsiktsgatan.

Personbilens svep går långt över kantlinjerna på Utsiktsgatans östra sida och vidare in i berget.
Om en personbil ska ha möjlighet att klara svängen innebär det att den tar hela mötande
körfältet och en bit av befintlig fastighet Richters i väster i anspråk, se Figur 3.
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Figur 3 Utrymmeskontrollen visar att en personbil behöver ta hela Norra Hamngatans bredd, samt en del
av området på fastigheten Richters, för att klara av att köra in på Utsiktsgatan utan att Utsiktsgatan
behöver breddas och berg tas bort.

En sväng ska kunna tas av en personbil utan att göra intrång på mötande körfält, och är annars
trafikfarlig. Även svängrörelsen för personbil från Utsiktsgatan i vänstersväng ner på Norra
Hamngatan är en svårighet, då fullt rattutslag i låg hastighet ändå inte lämnar fullgod plats utan
att göra intrång på Richters fastighet, Figur 4.

5 (16)
PM – TRAFIKUTREDNING FJÄLLBACKA
2016-06-20

Figur 4 Utrymmeskontrollen visar att det inte heller är möjligt för en personbil att från Utsiktsgatan svänga
söderut till Norra Hamngatans södra del utan att göra intrång på Richters fastighet.

Ej heller högersväng från Dinglegatan och tillbaka upp på Norra Hamngatan kan tas ens av
personbil.
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2.2

Utrymme längs Utsiktsgatan

Utsiktsgatan är idag något trång och kantas av berg på östra sidan. Vi vill påpeka att större
fordon så som sopbilar får svårt att komma fram även vid låga hastigheter. Marginaler för
fordonssvepen är små, även i så låga hastigheter som 5 km/tim. Se Figur 5 nedan där yttersta
fordonssvep för sopbil är gröna linjer och vägkantlinjer är röda.

Figur 5 Den begränsade bredden på Utsiktsgatan för att större fordon, såsom sopbil eller flyttbil, har
mycket svårt att ta sig fram på gatan.
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3

Trafikförslag

Figur 6 Skiss över möjlig utformning av utfarten från Badis samt korsningen med Norra
Hamngatan/Dinglevägen.

Framkomligheten och trafiksäkerheten skulle kunna lösas på två olika sätt i korsningen. Det ena
sättet är att framkomligheten begränsas till fördel för trafiksäkerheten genom att förbjuda vissa
svängar, eftersom vissa svängar i korsningen utgör en trafikfara vid befintliga förutsättningar.
Det andra sättet är att göra åtgärder på berget på östra sidan av korsningen och att samtidigt
flytta befintlig bod som är belägen norr om det aktuella berget. Detta för att utöka korsningens
yta så att framkomligheten blir bättre och svängrörelser söderifrån Norra Hamngatan in på
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Utsiktsvägen blir möjlig för åtminstone personbilstrafik. Trafikförslaget som visas i Figur 6 avser
dock en lösning utan ingrepp på berg.
Vi föreslår att svängen söderifrån Norra Hamngatan och in på Utsiktsgatan förbjuds, eftersom
svängen inte går att ta utan att ta motriktat körfält i anspråk. Förbud ska också gälla
vänstersvängande trafik från Utsiktsgatan söderut på Norra Hamngatan som skulle innebära
trafikfara och risk för kollisioner, då svängande fordon riskerar att inte lyckas komma runt i
svängen samtidigt som fordon kommer in i korsningen norrifrån. Om denna sväng anses vara
en prioritet i projektet skulle alltså en möjlig åtgärd kunna vara att göra mer plats i korsningens
östra del genom att ta bort berg och eventuellt även flytta den befintliga boden. Då skulle mer
plats finnas för personbilar att ta svängen, men mer djupgående svepstudier krävs om detta
skulle bli en aktuell åtgärd. Utan åtgärder i berg är alltså rekommendationen att enbart tillåta
högersväng från Utsiktsgatan och ingen vänstersväng upp på Utsiktsgatan från Norra
Hamngatan.
Förbud även mot högersväng norrifrån Dinglevägen upp mot Norra Hamngatans norra del, då
det även här är platsbrist som är anledningen. Däremot föreslås vänstersväng från Norra
Hamngatan upp på Dinglevägen att tillåtas av fordon av maxstorlek personbil eftersom svängen
kan göras något vidare i denna riktning.
Utsiktsgatan förblir enkelriktad ner till infarten mot Badis, där den blir dubbelriktad de sista 15-20
metrarna före korsningen så att infart mot parkeringsgarage på fastigheten Badis blir möjlig.
Utrymmet längst ner på Utsiktsgatan tillåter dock inte en tvåfältighet, och gatan behöver därför
skyltas upp för att visa företrädesregler. Trafik uppifrån Utsiktsgatan har företräde framför utfart
från parkeringsgarage. I korsning måste skyltas att enbart fordon som ska mot
parkeringsgarage får lov att svänga in på Utsiktsgatan, då enkelriktning råder ovanför
garageinfarten.
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Vägutrustning

Tillsammans med svängförbud enligt ovan stycke så är det också viktigt att skylta tydligt i
korsningen för att undvika felkörningar och missförstånd om väjningsplikt. Siktförhållandena i
den skarpa vinkeln mellan Utsiktsgatan och Norra Hamngatan behöver också förstärkas upp,
förslagsvis genom att montera en välvd spegel i korsningens västra del. En spegel skulle göra
att den som ska vidare norrut på Dinglevägen från Utsiktsgatan lättare kan upptäcka fordon som
kommer söderifrån på Norra Hamngatan, och på så sätt undvika att köra ut i en farlig situation i
korsningen.
Väjningsplikt från Utsiktsgatan mot korsningen rekommenderas. Anledningen är att Norra
Hamngatan är en mer trafikerad väg och har siktmässigt sämre förutsättningar att se fordon
kommande från Utsiktsgatan. Konsekvensen av att inte förlägga väjningsplikten och inte
montera en siktspegel skulle kunna bli att fordon från Utsiktsgatan kör ut i korsningen i tron om
att det är fritt söderifrån, och att detta fordon blir påkört bakifrån av trafik i norrgående riktning
på Norra Hamngatan.
Upp mot Utsiktsgatan bör skyltas att enbart trafik till och från parkeringsgarage har tillträde att
köra in på gatan, detta för att undvika felkörningar och risk för mötande trafik i enfältighet längre
upp.
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5

Trafikanalys

För att säkerställa att korsningspunkten även klarar den planerade exploateringen har en
kapacitetsanalys genomförts (Capcal 4.1.0.1). Analys har gjorts av både befintlig trafiksituation
och trafiksituationen efter exploatering av område A och B enligt
Trafikalstringskonsekvensanalysen som genomfördes av Tanums kommun 2016, Figur 7
nedan. Område C bedöms inte tillföra något ökat trafikflöde i den berörda korsningspunkten.

Figur 7 Områden ingående i trafikalstringsanalysen.

5.1

Nuläge

Aktuella trafiksiffror baseras på kommunens Trafikalstringskonsekvensanalys som i sin tur
baseras på av Trafikverket utförda trafikflödesmätningar från 2004, Tabell 1. Dessa värden har
sedan räknats upp 1,08 % per år till 2016 års värden, Tabell 2.

Tabell 1 Trafiksiffror uppmätta av Trafikverket 2004, hämtade ur Trafikalstringskonsekvensanalysen, 2016.
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Tabell 2 Trafiksiffror uppräknade av Tanums kommun till 2016 års värden, hämtade ur
Trafikalstringskonsekvensanalysen, 2016.

Alla analyser baseras på SMDT, sommarmedeldygnstrafik. Detta då det är stora variationer
under sommar- och vinterhalvåret och man vill säkerställa att kapaciteten är tillräcklig även
under sommarhalvåret. Då SMDT i underlaget är angivet i ett intervall har det högre värdet legat
till grund för analysen. SMDT anges totalt trafikflöde för båda riktningarna på vägen, så värdet
har halverats efter antagande att trafiken inte har någon tydlig huvudriktning under sommaren
(till skillnad från till exempel ett utpräglat pendlingsstråk).
Ett antagande av svängandelarna har gjorts och samtliga trafiksiffror framgår av Figur 8 nedan.
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Figur 8 Nuvarande trafikflöden sommarmedeldygn (SMDT) utan exploatering av område A och B.
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5.2

Framtida exploatering

För att beräkna belastningen på korsningen efter exploatering av område A och B har
trafiksiffror enligt
Tabell 3 och Tabell 4 adderats till nuläget. Även dessa värden är hämtade ur kommunens
Trafikalstringskonsekvensanalys och är genererade av Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Tabell 3

Tabell 4

Bedömningen har gjorts att för område A angör samtlig trafik Norra Hamngatans norra del och
90 % av trafiken kör norrut mot väg 163. Alltså kommer 10 % av fordonsrörelserna att belasta
den studerade korsningen. För område B antas samtliga fordon alstrade av de nya bostäderna
angöra Utsiktsgatan och 100 % av dessa kör norrut (enkelriktad gata). Fordonsrörelse alstrade
av nya verksamheter, service och båtplatser antas angöra Norra Hamngatans södra del och
90 % av dessa antas färdas norrut mot den studerade korsningen och vidare mot väg 163.
Enligt ovan nämnda förslag kommer ett antal svängmöjligheter att förbjudas, vilket har tagits i
beaktande vid utförandet av analysen. Samtliga trafikflöden framgår av Figur 9.
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Figur 9 Nuvarande trafikflöden sommarmedeldygn (SMDT) inklusive exploatering av område A och B.

Kapacitetsanalyserna basers på maxtimmen. För att få ut flöden för maxtimmen brukar
approximationen 10 % av ÅDT/MDT (årsdygnstrafik/medeldygnstrafik) användas, så även i det
här fallet.

5.3

Resultat

Resultaten från trafikanalysen redovisas i Figur 10 och Figur 11 på nästkommande sida, där
färgerna indikerar servicenivå enligt Tabell 5 nedan.

Tabell 5 Körfältens servicenivå vid olika belastningsgrad.

Belastningsgrad
Väjning Servicenivå
B < 0,5

God

0,5 - 0,7

Mindre god

0,7 < B

Låg
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Figur 10 Resultat av kapacitetsanalys av korsningen Norra Hamngatan/Dinglevägen/Utsiktsgatan
exklusive exploatering av område A och B.

15 (16)
PM – TRAFIKUTREDNING FJÄLLBACKA
2016-06-20

Dinglevägen
År 2016

7,5

Fordonslängd (m)

0,5
(10)

Belastningsgrad
Kölängd (90-percentil)

(0)

0,03

Norra Hamngatan (N)

Utsiktsgatan

0,01
(0)

(0)

0,00

0,02
(0)

Norra Hamngatan (S)
Figur 11 Resultat av kapacitetsanalys av korsningen Norra Hamngatan/Dinglevägen/Utsiktsgatan inklusive
exploatering av område A och B.

5.4

Slutsats

Kapacitetsanalysen visar att det varken idag, eller efter exploatering av område A och B, råder
några som helst kapacitetsproblem i korsningspunkten. Flödesnivåerna är mycket låga och den
tillkommande trafiken enligt trafikalstringskonsekvensanalysen kommer inte att få någon effekt
på korsningen.
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FÖRKLARINGAR

Ny skylt

Ny skyltstolpe
Befintlig skyltstolpe
Ny skylt på befintlig
belysningsstolpe
Ny vägmarkering
Asfaltskant

TRAFIKFÖRSLAG

