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Bakgrund och syfte
Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har länets mest företagsamma befolkning.
Ett prioriterat verksamhetsmål är att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och möta
företagarnas behov och det finns en efterfrågan av verksamhetsmark med närhet till Fjällbacka. I
östra delen av Fjällbacka finns ett verksamhetsområde lokaliserat längs med väg 915, cirka en
kilometer från centrum. Inom det befintliga verksamhetsområdet finns olika typer av företag
inriktade mot bland annat tillverkning och lagerhantering. För att bidra till en fortsatt utveckling av
Fjällbacka som ett levande samhälle året runt, vill kommunen tillskapa fler tomter för
verksamhetsetableringar och utveckla befintligt verksamhetsområde, vilket är syftet med
detaljplanen. Merparten av planområdet är inte planlagt sedan tidigare och består idag av en tillfällig
långtidsparkering och jordbruksmark.
Det nya planområdet omfattar cirka 5,1 hektar och är lokaliserat direkt öster om befintligt
verksamhetsområde. En exploatering av kvartersmarken inom planområdet möjliggör en
tillkommande verksamhetsyta om cirka 2,7 hektar, fördelat på användningen industri och handel
med skymmande varor. Användningen av allmän platsmark utgörs av lokalgata, gång- och cykelväg
samt naturmark. Det planeras för en ny lokalgata och detaljplanen ska möjliggöra för
besöksparkeringar för bilar och bussar intill gatan. Inom planområdet kommer en separerad gångoch cykelväg att ansluta till en befintlig gång- och cykelväg.
Denna trafikbedömning har tagits fram av planavdelningen på miljö- och byggnadsförvaltningen i
Tanums kommun med syftet att den ska utgöra ett underlag för detaljplanearbetet för Fjällbacka
verksamhetsområde. Trafikbedömnigen beskriver befintliga förhållanden och ska analysera
trafikmängd, kapacitet och åtgärder samt belysa trafiksäkerheten vid en utveckling av planområdet.
Bedömningen fokuserar på området norr om väg 915 och dess förslag på utbyggnad av lokalgator,
parkeringar och gång- och cykeltrafik i enlighet med framtagna utredningar. Befintliga verksamheter
söder om väg 915 (ingår i planområdet) utesluts ur trafikbedömningen eftersom de använder
befintlig infrastruktur.

2 Förutsättningar
2.1 Vägar
De flesta orter i Tanums kommun karaktäriseras av trafikflöden med stora variationer.
Vintermånaderna har betydligt lägre trafikflöden än sommarmånaderna. Väg 163 är den mest
trafikerade vägen i Tanums kommun, med undantag från motorväg E6. Väg 163 utgör även en
förbindelselänk mellan orterna Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad samt Tanumshede och fyller
dessutom en funktion som turistväg.
Planområdet nås via tillfartsväg 915, Tanumsvägen. Inom befintligt verksamhetsområde finns
Ekelidsvägen, som trafikförsörjer området. Till Ekelidsvägen ansluter Bräckevägen, som utgör en
tillfartsväg för bostadsbebyggelsen nordost om planområdet. Korsningen mellan Ekelidsvägen och
väg 915 försörjer det befintliga verksamhetsområdet och bostadsområden bebyggda nordost om
planområdet. Trafik till företaget TetraPak kör in via Ekelidsvägen, men svänger sedan direkt vänster
in på den egna verksamhetstomten och nyttjar den egna utfarten väster om Ekelidsvägen för utfart.
Väg 915 ansluter till väg 163 i väster och till väg 914 i nordost. Väg 914 sträcker sig norrut till
Tanumshede och väg 163 ansluter längre österut till motorväg E6 (figur 1).
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Kommunen är huvudman för Ekelidsvägen, och Bräckevägen är en enskild väg (Kville-Bräcke ga:1)
som förvaltas av en Bräcke-Lerans samfällighetsförening. Trafikverket är väghållare för väg 915.

Bräckevägen
Ekelidsvägen
Väg 915
Väg 163

Figur 1. Vägnätet runt planområdet (planområdet markerat med svart ring).

Väg 915 har en hastighetsgräns på 60 km/h från korsningen med väg 163 och förbi befintlig korsning
inom det aktuella planområdet. Efter korsningen övergår hastighetsgränsen till 70 km/h (figur 2).

Figur 2. Utdrag ur Trafikverkets vägkarta (tjänsten NVDB), redovisning av hastighetsgränser, planområdet markerat.
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2.2 Gång- och cykelväg
Från Ekelidsvägen och mot Fjällbacka centrum, fram till korsningen mellan väg 163 och väg 915, finns
det en cirka 500 meter lång gång- och cykelväg som är helt separerad från väg 915 (figur 3).
Gång- och cykelvägen används som transportled av bland annat boende, skolelever och arbetstagare
i närområdet.

Figur 3. Befintlig gång- och cykelväg är markerad med grönt på kartan och planområdet är markerat med en svart ring.

2.3 Parkering
Korsningen mellan väg 915 och Ekelidsvägen fungerar även som infart till en tillfällig
långtidsparkering (figur 4). Parkeringen omfattar cirka 200 parkeringsplatser inklusive ett antal
tillfälliga parkeringsytor för turistbussar. Parkeringen används främst sommartid av besökande till
Fjällbacka, och det är då behovet på parkeringsplatser är som störst. Infartsvägen till parkeringsytan
har god standard och kapacitet, och kan fortsatt användas som infart till verksamhetstomter vid en
exploatering.

Figur 4. Tillfällig grusplan för långtidsparkering inom planområdet.
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2.4 Kollektivtrafik
Buss nummer 875 passerar Fjällbacka via väg 163. Bussen trafikerar sträckan Tanumshede –
Grebbestad – Fjällbacka – Hamburgsund – Dingle – Håby. Närmaste busshållplats ligger cirka 600
meter från planområdet vid Falkevägen, och det finns cirka tio avgångstider måndag till fredag från
Fjällbacka.

Figur 5. Busshållplatser längs väg 163 är markerade med röd prick på kartan och planområdet är markerat med en svart
ring.

3 Planförslaget
3.1 Lokalgator
Inom planområdet ska en ny lokalgata anläggas med möjlighet till rundkörning för en bättre
framkomlighet. Planförslaget möjliggör även anläggande av parkeringsplatser för bil och parkering
för bussar längs med ny lokalgatan. Detta för att tillgodose ortens parkeringsbehov sommartid.
Belysningen längs lokalgatan ska vara god och kommer inte påverka Trafikverkets väg (väg 915). Den
nya lokalgatan medför en ny anslutning till väg 915, cirka 200 meter öster om befintlig utfart. Den
nya korsningen ska ha en likvärdig standard som utfarten mellan Ekelidsvägen och väg 915.
Avsikten är att bostäderna nordost om planområdet
(via Bräckevägen) ska använda den nya utfarten
(figur 6), och att befintlig infart enbart ska användas
av befintliga och tillkommande verksamheter.
Fordonsrörelser från parkeringsplatser kan komma
att belasta båda korsningarna.

Figur 6. Lokalgata med möjlighet till rundkörning samt ny utfart för boende som färdas på Bräckevägen, illustrerad med röd
pil (utdrag ur utkast till plankarta).
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3.2 Gång- och cykelväg
Planförslaget möjliggör en förlängning av den
befintliga gång- och cykelvägen med cirka
200 meter – fram till Bräckevägen. Gång- och
cykelvägen ska ha en minsta bredd på 2,2
meter och en vägriktning genom
planområdet samt en gångpassage vid
Ekelidsvägen och en gångpassage i närheten
av korsningen mellan den nya lokalgatan och
Bräckevägen. Bräckevägen är en grusväg
med enklare standard där oskyddade
trafikanter och motortrafik samsas om
vägutrymmet. Utbyggnaden av gång- och
cykelvägen är ett steg mot att förbättra
framkomligheten för gångtrafikanter och
cyklister med ett stråk till och från Fjällbacka
centrum.
Figur 7. Ny gång- och cykelväg genom planområdet markerad
med en röd linje och gångpassagerna är markerade med röd
ring (utdrag ur utkast till plankarta).

3.3 Parkering
Eftersom det under sommartid finns ett parkeringsbehov i Fjällbacka och ett behov för ställplatser
för turistbussar, skapas utrymme för parkering inom planområdet. Planförslaget möjliggör cirka 60
parkeringsplatser för bil och cirka fem ställplatser för turistbussar. Ställplatserna ska användas som
tillfällig parkering för bussar som har lämnat passagerare i Fjällbacka centrum, i väntan på avresa.
Parkeringsytorna är placerade parralellt med ny lokalgatan inom planomådet, och det finns möjlighet
att utöka parkeringsytorna mot norra delen av planområdet (figur 8). Korsningen mellan Bräckevägen
och ny lokalgata ska ha en fri siktsträcka på minst tio meter. Parkering för verksamheternas behov
ska ske på kvartersmark inom de blivande verksamhetstomterna.

Figur 8. Parkeringsytor kan anläggas längs ny lokalgata.
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4 Trafikanalys
4.1 Trafikflöden
Trafikverkets egna analysverktyg (Trafikalstringsverktyget) har gett orimligt höga värden för en
exploatering i området, och osäkerheten i analysen är enligt resultatet hög. En uppskattning har
därför gjorts utifrån jämförelser med liknande verksamheter och jämförelser med andra
trafikutredningar med liknande förutsättningar.

4.1.1 Förutsättningar för analys av flöden
För att kunna göra en bedömning över det förväntade trafikflödet till följd av en exploatering av
planområdet har hela byggrätten i planförslaget utnyttjats i analysen (40 procent i
exploateringsgrad). Planområdet kommer ha användningen industri och handel med skrymmande
varor. Det är svårt att i ett tidigt skede veta hur mycket trafik som kommer att alstras, eftersom det
är oklart hur många olika verksamheter eller vilken typ av verksamhet som kommer etableras.
Trafikalstringstal används för att beräkna hur mycket trafik en verksamhet genererar. Med
trafikalstring avses samtliga resor som görs till och från en verksamhet oavsett vilket färdmedel som
används. En besökare genererar två resor, en till verksamheten och en från och en anställd genererar
tre resor.
En direkt jämförelse görs med liknande verksamheter i kommunen, för att få en uppfattning om
förväntade trafikflöden. Industriverksamheter bedöms generera ett jämt flöde över året, medan
handelsverksamheter i Tanums kommun bedöms generera högre trafikflöden under
sommarhalvåret, och därför presenteras beräknade trafikflöden för både hög- och lågsäsong.
För att kontrollera resultatet av den direkta jämförelsen görs även en jämförelse mot antaganden i
andra trafikutredningar med likande förutsättningar i kommunen och i andra kommuner.
Trafikflöden beräknas utifrån byggrätten fördelad på industri och handel med skrymmande varor. En
verksamhet med lättare industri antas alstra cirka 30 – 40 fordonsrörelser per 1000 kvadratmeter
bruttoarea (BTA). Handel med skrymmande varor avser vanligen sällanköpsvaror och troliga
verksamheter för etablering i området är exempelvis en bil-, båt- eller trävaruhandel, och den typen
av verksamheter antas generera cirka 100 fordonsrörelser per 1000 m2 BTA under lågsäsong och 200
fordonsrörelser per 1000 m2 BTA under högsäsong. Andelen tunga transporter antas vara fem
procent för handel och tio procent för småindustri.
Den maximalt tillkommande byggnadsarean inom planområdet är cirka 10 000 kvadratmeter. Många
av de blivande verksamheterna bedöms bli lager- och verkstadshallar med enbart ett våningsplan. Ett
troligt antagande är att cirka hälften av byggnaderna kommer att ha två våningar, vilket ger en
uppskattad bruttoarea (BTA) om cirka 15 000 kvadratmeter.
Ekelidsvägen trafikförsörjer ett befintligt verksamhetsområde, bostäder nordost om planområdet
samt en tillfällig parkering inom planområdet, och det görs en översiktlig uppskattning av trafikflödet
på Ekelidsvägen.

4.1.2 Fordonsrörelser, direkt jämförelse
Som jämförelseobjekt har det inhämtats uppgifter gällande antal anställda, besökare och tunga
fordon från en befintlig industriverksamhet i verksamhetsområdet intill det aktuella planområdet
samt från en handelsetablering i ett liknande verksamhetsområde utanför Grebbestad, där det sker
försäljning av båtar, fyrhjulingar, båttillbehör, färg med mera.
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Anställda förväntas generera i snitt tre fordonsrörelser per dag och en besökare genererar två resor,
en till verksamheten och en från.
Handelsverksamhet
Högsäsong

BTA
(m2)
1080
Totalt

Fordonsrörelser,
personal
(5 anställda)
15

Fordonsrörelser,
besökare
(50 – 100 besökare)
100 – 200

Tung trafik
(6 – 10 fordon)

Fordonsrörelser
snitt per 1000 m2
BTA
118 – 218

Andel tung
trafik

Fordonsrörelser,
personal
(3 anställda)
9

Fordonsrörelser,
besökare
(20 – 30 besökare)
40 – 60

Tung trafik
(1 – 2 fordon)

Fordonsrörelser
per 1000 BTA

Andel tung
trafik

2–4
51 - 73

47 – 68

cirka 5 %

Fordonsrörelser,
besökare
(1 besökare)
2

Tung trafik
(5 – 6 fordon)

Fordonsrörelser
per 1000 BTA

Andel tung
trafik

10 – 12
45 – 47

18 – 19

cirka 20 %

12 – 20
127 – 235

cirka 9 %

Lågsäsong

BTA
(m2)
1080
Totalt

Industriverksamhet
BTA
(m2)
2500
Totalt

Fordonsrörelser,
personal
(11 anställda)
33

4.1.3 Beräkning av fordonsrörelser utifrån antaganden
Trafikflöden, enbart industri
Verksamhetstyp BTA
Industri

15 000

Antal
Antal tunga transporter
fordonsrörelser (10 %)
450 – 600
45 - 60

Trafikflöden, enbart handel
Högsäsong

Verksamhetstyp BTA
Handel

15 000

Antal
Antal tunga transporter
fordonsrörelser (5 %)
3 000
150

Lågsäsong

Verksamhetstyp BTA
Handel

15 000

Antal
Antal tunga transporter
fordonsrörelser (5 %)
1 500
75
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Trafikflöden, jämn fördelning mellan industri och handel
Högsäsong

Verksamhetstyp BTA
Industri
Handel
Totalt

7 500
7 500

Antal
fordonsrörelser
225 – 300
1 500
1 725 – 1 800

Antal tunga transporter
(10 resp. 5 %)
23 – 30
75
98 – 105

Antal
fordonsrörelser
225 – 300
750
975 – 1 050

Antal tunga transporter
(10 resp. 5 %)
23 – 30
38
61 – 68

Lågsäsong

Verksamhetstyp BTA
Industri
Handel
Totalt

7 500
7 500

4.1.4 Resultat, fordonsrörelser från tillkommande verksamheter
Enligt tillväxtverket är 97 procent av av alla företag småföretag med färre än tio anställda, och det är
troligt att de verksamheter som kommer att etableras inom området kommer att ugöras av mindre
företag.
Det är troligt att andelen industri/hantverkare/service (exempelvis tillverkning i mindre skala, lager,
bilverkstad, båthallar, byggfirma) inom verksamhetsområdet blir större än andelen handel
(exempelvis bilhandel, båtaffär) om man jämför med liknande verksamhetsområden i kommunen.
Fördelningen mellan verksamhetsetableringarna antas bli 75 procent industri och 25 procent handel.
En avvägning har gjorts mellan resultatet av jämförelsen med antaganden i andra utredningar och
den direkta jämförelsen med befintliga verksamheter i kommunen, och resultatet av den direkta
jämförelsen bedöms trovärdig. Vad gäller handel bedöms antagandet om fordonsrörelser något
lägre, då jämförelseobjektet även omfattar detaljhandel.
Tillkommande verksamheter bedöms generera fordonsrörelser enligt nedan:
Handel: 150 fordonsrörelser per 1000 m2 BTA (högsäsong), andelen tunga transporter tio procent
50 fordonsrörelser per 1000 m2 BTA (lågsäsong), andelen tunga transporter fem procent
Industri: 20 fordonsrörelser per 1000 m2 BTA, andelen tunga transporter tjugo procent
Högsäsong

Verksamhetstyp BTA
Småindustri (J)
Handel (H1)
Totalt

10 000
5 000

Antal
fordonsrörelser
200
750
950

Antal tunga
transporter
40
68
108
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Lågsäsong

Verksamhetstyp BTA
Småindustri (J)
Handel (H1)
Totalt

10 000
5 000

Antal
fordonsrörelser
200
250
720

Antal tunga
transporter
40
13
53

Under högsäsong (sommartid) bedöms de tillkommande verksamheterna bidra med cirka 950
fordonsrörelser per dygn varav 108 tunga transporter och under lågsäsong cirka 720 fordonsrörelser
per dygn varav 53 tunga transporter.

4.1.5 Beräkning av befintliga fordonsrörelser
Uppskattningen av befintliga flöden ska användas för att undersöka trafikbelastningen i korsningen
mellan Ekelidsvägen och väg 915. Befintliga verksamheter söder om väg 915 (ingår i planförslaget)
har sin anslutning direkt till väg 915 och nyttjar inte korsningen i analysen och verksamheterna ingår
därför inte i trafikanalysen.
Det genomsnittliga trafikflödet under ett år (ÅDT) är enligt Trafikverket 576 (mätår 2016) varav tung
trafik 34 (6 procent). Trafikflödet under lågsäsong antas fortsättningsvis vara cirka 600
fordonsrörelser per dygn. Sommartid är trafikflödet på väg 915 högre jämfört med det
genomsnittliga flödet, och sommartid beräknas trafiken öka 2 – 3 gånger jämfört med lågsäsong. Det
förutsätts att även trafikflödet på väg 915 ökar 2 – 3 gånger under högsäsong och då passerar
maximalt cirka 1500 fordon per dygn.
Den befintliga långtidsparkeringen omfattar cirka 200 platser, och besökare nyttjar den befintliga
korsningen mellan Ekelidsvägen och väg 915. Dock kommer mängden besökare till parkering att bli
färre, då antalet parkeringsplatser minskar till cirka 60 platser efter att detaljplanen har genomförts.
Parkeringsplatserna är främst avsedda för långtidsparkering och förväntas inte generera mer än två
resor per parkeringsplats och dygn, vilket ger ett flöde motsvarande 120 fordonsrörelser sommartid,
med lägre antal fordonsrörelser under övriga året.
För utfart fram till väg 915 använder boende nordost om planområdet Ekelidsvägen som ansluter till
Bräckevägen. Uppskattningsvis finns det cirka 150 bostäder och sommartid kan det innebära
trafikflöden motsvarande 600 fordonsrörelser per dygn (4 fordonsrörelser per fastighet), med ett
lägre flöde under resten av året, då en stor andel troligtvis
utgörs av delårsbostäder.
TetraPak använder enbart Ekelidsvägen för tunga
transporter till verksamheten, och utfart sker från den
egna fastigheten via utfarter närmare Fjällbacka centrum
(figur 8). Uppskattningsvis omfattar merparten av de
tunga fordonen som trafikerar väg 915 tung trafik till
TetraPak, och 30 tunga fordon per dygn antas vara en
rimlig uppskattning.
Figur 8. TetraPak tunga transporter in på
Ekelidsvägen och ut från egen utfart.
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För att beräkna trafikflödet från övriga delen av det befintliga industriområdet används en
överslagsmässig beräkning enligt antaganden från tidigare beräkningar (avsnitt 4.1.4). Området
omfattar i gällande detaljplan en byggnadsarea om cirka 28 000 kvadratmeter med användningen
småindustri. Det antas att det maximala utnyttjandet är 40 procent, och att hälften av byggnaderna
bebyggs med två våningar, vilket ger en bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter.
Verksamhetstyp BTA
Industri

40 000

Antal
Antal tunga
fordonsrörelser transporter
800
160

4.1.6 Resultat, befintliga flöden
Beräkningen av trafikflöden från det befintliga industriområdet utgår från att hela området är
bebyggt enligt vad detaljplanen tillåter och utnyttjas för industri. Den faktiska siffran är betydligt
lägre, då en stor del av ytan inom området användas för lagerhallar med säsongsförvaring. Dock finns
det en handelsverksamhet (partihandel) inom området som framförallt sommartid bidrar med
fordonsrörelser. Eftersom områdets användning skulle kunna förändras och antalet
industriverksamheter öka, används den beräknade siffran.

Befintligt industriområde
TetraPak
Boende
Parkering
Totalt

Antal fordonsrörelser,
högsäsong
800
30
600
120
1 550 varav 190 tunga
transporter

Antal fordonsrörelser,
lågsäsong
800
30
200
10
1040 varav 190 tunga
transporter

4.2 Korsningar, kapacitet och utformning
Befintlig korsning är dimensionerad för befintliga verksamheter. Korsningen har en vinkelrät
anslutning mot väg 915, hastighetsgränsen är 60 km/h och siktförhållandena är goda (figur 7 och 8).
Mot väster
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Mot öster

Figur 9 och 10. Siktsträckor mot väster och mot öster från befintlig korsning ut från verksamhetsområdet. Källa: Google
Maps

Befintligt trafikflöde under högsäsong har uppskattats till 1 550 fordonsrörelser (190 tunga
transporter), och ett tillkommande flöde om 950 fordonsrörelser (108 tunga transporter) från nya
verksamheter ger ett totalt flöde om 2500 fordonsrörelser per dygn under högsäsong varav 298 är
tunga transporter. Det maximala flödet genereras under en kort period av året, uppskattningsvis åtta
veckor.
Befintligt trafikflöde under lågsäsong har uppskattats till 1040 (190 tunga transporter)
fordonsrörelser, och ett tillkommande flöde om 720 fordonsrörelser (53 tunga transporter) från nya
verksamheter ger ett totalt flöde om 1 760 fordonsrörelser per dygn under lågsäsong varav 243 är
tunga transporter, vilket är det maximala flödet som genereras under största delen av året.
Väg 915 trafikeras enligt antagande av maximalt cirka 1500 fordon under högsäsong, och cirka 600
fordon under lågsäsong.
Det tillkommande trafikflödet från nya verksamhetsetableringar i området kompenseras av den nya
korsningen. En ny korsning kommer avlasta befintlig korsning med avseende på bostadstrafiken och
möjligheten till rundkörning ger bättre trafikflöden i området. Den befintliga korsningen kommer
troligtvis även i fortsättningen att försörja det befintliga industriområdet. Eftersom det är oklart i
detta skede hur många verksamheter som kommer att etableras i området och hur de kommer att
nyttja lokalgatorna, antas att tillkommande fordonsrörelser från nya verksamheter fördelas jämt på
båda korsningarna. Det är troligt att fordonsrörelserna kopplade till parkering inom planområdet
kommer att belasta båda korsningarna. Figur 11, på nästa sida, redovisar en schematisk bild över
maximala fordonsrörelser per dygn under hög- respektive lågsäsong.
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Figur 11. Trafikflöden för maximalt utnyttjad byggnadsarea, vid högsäsong (maximalt flöde) och lågsäsong från befintligt
och nytt verksamhetsområde (dygnets totala trafik).

Generellt antas det att cirka tio procent av dygnets totala trafik förekommer under maxtimman, då
mer tillförlitliga uppgifter saknas. Det ger under högsäsong 150 fordonsrörelser på väg 915, 137
fordonsrörelser på Ekelidsvägen samt 114 fordonsrörelser på den nya lokalgatan per maxtimma.
Under större delen av året är det betydligt lägre flöden under maxtimman. Kapaciteten för
korsningarna bedöms vara god vid maximala flöden under högsäsong.
Den nya korsningen ska anläggas med en likvärdig standard som den befintliga korsningen mellan
Väg 915 och Ekelidsvägen. Planområdet är flackt vilket innebär att det inte behövs något vilplan för
fordon vid nya utfarten. Siktförhållanden bedöms vara goda eftersom väg 915 har en lång raksträcka,
både öster och mot väster om korsningen. Anslutningsvinkeln mot väg 915 ska vara vinkelrät och
körbanan ska ha en bredd på cirka sex till sju meter. Trafikverkets krav och rekommendationer i VGU
ska följas, och korsningen ska uppfylla kraven för korsningstyp A5 (anslutning med
utrymmeskrävande fordon).
Korsningen mellan Bräckevägen (trafik från bostäder) och ny lokalgata ska ha en siktsträcka på minst
tio meter. Det är viktigt att parkeringsytorna placeras så att de inte skymmer sikten för trafikanter vid
korsningen. I närheten av korsningen kommer det att finnas en gångpassage för gångtrafikanter och
cyklister som också ställer krav på goda siktsträckor.
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4.4 Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägen blir säker för oskyddade trafikanter, eftersom den kommer att vara helt
separerad från trafiklederna. De båda gångpassagerna ska ha en trafiksäker utformning, exempelvis
med pollare med reflexer och vägen ska ha en god belysning, för att öka den faktiska och upplevda
tryggheten inom planområdet. Gångpassagen ska vara minst 2,2 meter bred med vägmarkeringar.
Belysningen ska inte påverka Trafikverkets väg.

4.5 Parkering
Sommartid finns det ett behov av parkeringsytor för både bil och turistbussar i Fjällbacka och
planförslaget möjliggör för parkering längs lokalgatan. Genom att placera parkeringsplatserna i en
vinkel minskar svängradien för bilisten vid parkering, och detaljplanen säkerställer att det finns ett
utrymme bakom parkeringsplatserna som inte utgörs av körbana. Det är viktigt med en fri sikt mellan
korsningen och parkeringsytorna och siktsträckan ska vara minst tio meter.

5 Bedömning
Detaljplanen möjliggör för trafiklösningar som leder till att verksamhetsområdet i Fjällbacka får en
trafiksituation som tillgodoser alla olika typer av trafikslag på ett tillfredställande sätt.
Det är troligt att en stor del av de blivande verksamheterna kommer att utgöra lagerhallar och
verksamheter som inte genererar lika höga trafikflöden som har antagits i analysen. De beräknade
flödena utgår från ett maximalt utnyttjande av byggnadsarean i detaljplanen. Det kan vara så att
denna inte kommer utnyttjas maximalt, eller att det blir färre verksamheter på en större yta. Dessa
faktorer kan ge en marginaleffekt och bidra till färre fordonsrörelser. Framkomligheten, kapaciteten
och trafiksäkerheten kommer att vara god för alla typer av fordon. Utformningen av den nya
anslutningen till allmän väg ska följa riktlinjerna i VGU (typ A5) och kapaciteten för korsningarna
bedöms vara tillräcklig.
Trafiksituationen kommer att förbättras för fastigheterna Fjällbacka 156:5, 156:8 och 156:2 (inom det
befintliga industriområdet), eftersom fastigheterna kommer att kunna nyttjas på ett mer
ändamålsenligt sätt genom den nya lokalgatan.
Det rekommenderas att hastigheten sänks till 60 km/h förbi planområdet, och kommunen bör
ansöka hos länsstyrelsen om en sänkning av hastighetsgränsen. Dock bedöms framkomligheten och
trafiksäkerheten godtagbar även om en hastighetssänkning inte sker.
Åtgärder inom planområdet kan behöva regleras i lokala trafikföreskrifter, exempelvis
hastighetsbegränsningar och enkelriktning av vägar med mera.

Anette Karlsson, planeringsarkitekt
Andrea Johansson, planeringsarkitekt
Planavdelningen, Tanums kommun 2018-12-03
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