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Sammanfattning
Förstudien syftar till att utreda möjligheterna att förbättra situationen för oskyddade
trafikanter som färdas längs allmänna vägen ( Väg 163) på sträckan Grebbestads Camping
och den södra infarten till Grebbestads centrum. Oskyddade trafikanter på väg mellan
samhället och campingplatsen måste idag färdas längs ett på sommaren hårt trafikerat
vägavsnitt med blandtrafik. Endast en målad väglinje markerar uppdelningen av
fordonstrafiken och den övriga gång- och cykeltrafiken. På sommaren är gång- och cykelytan
hårt belastad med flertal personer i bredd samt ett stort antal cyklister som oftast för att
komma fram använder körbanan för fordonstrafiken. Vägsträckan är även en förbindelse
mellan samhället och badstranden där bl.a. småbarnsfamiljer försöker komma fram med
barnvagnar. Den skyltade hastigheten är 50 km/h. Sommartid är en del av sträckan skyltad
30 km/h.
Utifrån rådande förhållanden är trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade
trafikanter mycket låg längs sträckan.
Grebbestad
GC – vägen mellan
Campingplatsen och samhället

Campingplatsen

Målpunkterna är Campingplatsen och samhället med mellanliggande badplatsen samt
Tanumstrand. Förflyttningar här emellan pågår ständigt i stort antal i huvudsak under
sommarmånaderna men mellan samhället och Tanumsstrand även under hela året.
För att skapa en bättre miljö och en hög trafiksäkerhet för gående och cyklister längs
allmänna vägen mellan Grebbestads Camping och Grebbestad föreslås byggnation av en
gång- och cykelväg längs den aktuella vägsträckan. Gång- och cykelvägen mellan
campingplatsen och samhället kommer även att ingå i en sammanhängande utbyggnad av
gång- och cykelvägar som Tanums kommun planerar.
Ett omfattande gestaltningsförslag har framtagits och redovisar förutom en trafiksäker gång
och cykelväg en upprustning av hela stranden och badområdet.
Marken som ianspråktas utgörs till största delen av tidigare strandområdet med tillhörande
naturmarken strax öster om badområdet.
Denna förstudie omfattar endast den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Grebbestads
Camping och södra entrén till Grebbestads samhälle.
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Översikt Grebbestad, södra infarten

Väg 163

Genomfart
Grebbestad

Väg 163

”Grebbestads
Strand”
Grebbestads
Camping
Strandpromenaden

Tanumsstrand

Planområdet
”Sportshopen”

Genomfart Grebbestad, väg 163.
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1. Bakgrund
Utredningsområdet är beläget längs väg 163 vid den södra utfarten från Grebbestads
samhälle.
Framkomligheten längs vägarna är idag ett stort problem sommartid inom de flesta
kustsamhällen i Bohuslän. Mängden turister mångfaldigas dagtid. Vägarna är ofta redan för
smala för fordonstrafiken och skall då även gång och cykeltrafiken samsas om utrymmet
uppstår ofta incidenter där de oskyddade trafikanterna råkar illa ut.
Grebbestad är ett samhälle där turismen expanderar. Även permanent boende i samhället
ökar. Väg 163 genom Grebbestad leder trafiken genom hamnen och de centrala delarna av
bebyggelseområdet där husen står tätt intill vägen. Trängseln på väg 163 mellan
Grebbestads camping och centrala Grebbestad är sommartid påtaglig. Fordonstrafiken
präglas av jakten efter parkeringsplatser för besök och av transporter till olika verksamheter
samt genomfart längs kustvägen.

Väg 163 vid den norra stranden

Den stora mängden gång- och cykeltrafikanter mellan Grebbestads camping, Tanumsstrand
och centrala Grebbestad är ett klart dominerande inslag i trafikbilden. Trafiksäkra utrymmen
för de oskyddade trafikanterna saknas.
Vägverket och Tanums kommun har i en avsiktsförklaring, undertecknad i oktober 2008,
redovisat behovet att bredda vägsträckan med en gång- och cykelväg. Ambitionen är att
gestaltningen av vägen ska vara samordnad med möjligheterna att förbättra
förutsättningarna för badliv och strandanknutet friluftsliv.
Uppdraget är att upprätta en förstudie som redovisar möjligheten att genomföra förbättringar
av trafikförhållandena på väg 163 mellan Grebbestads camping och Grebbestads centrum
med beaktande av avsiktsförklaringen.
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Den aktuella delen av väg 163 är
sträckan mellan infarten till
Grebbestads Camping och
samhällets entré i söder

2. Befintliga förhållanden
2.1
Markanvändning
Detaljplan över det aktuella området, Grebbestad Rörvik 1:111 m.fl. fastställd 1984-04-19,
(Bilaga 4) redovisar markanvändning Vb mot sjösidan vilket betecknar vattenområde som
inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor. På
landdelen mot den nuvarande gräsmattan finns beteckningen park eller plantering. Enligt
översiktplanen upprättad april 2007 redovisas en gångförbindelse via strandpromenaden
mellan Tanumsstrand och Grebbestad och vidare längs väg 163 mot södra infarten till
Grebbestad.
2.2
Trafik och trafikanter
Allmän väg genom området är väg 163. Den skyltade hastigheten är 50 km/h och för en del
av sträckan är den skyltade hastigheten 30 km/h sommartid.
Under 2007 från 30/7 till 5/8 uppmättes i en punkt strax öster om Grebbestads Camping
totalt 42 251 fordon, d.v.s. drygt 6000 fordon per medeldygn.
Ytterligare mätningar har gjorts under v 30 2009 då man under sju dagar uppmätte vid en
punkt vid Grebbestads camping ett trafikflöde på 55097 fordon, d.v.s. 7871 fordon per
medeldygn.
Buss i linjetrafik passerar den aktuella sträckan 26 ggr. sommartid och 20 ggr.vintertid.
Utbyggd busshållplats finns inte inom förstudieområdet.
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Gång- cykelytan längs
väg 163

Väg 163 mot söder

2.3
Miljö, aspekter och intressen
Längs väg 163 och mot sjösidan finns Grebbestads närmaste badstrand. En mindre
sandstrand finns i hörnet av väg 163 och piren ut till Vadskär. Denna lilla strandyta
frekventeras i stor utsträckning av barnfamiljer. Strax söder om allmänna vägen finns
ytterligare en strandremsa och en innanförliggande gräsyta. Kvalitén på själva stranden är
låg och försök görs med jämna mellanrum att förbättra strandområdet. Sand av div.
fraktioner påförs stranden men det mesta spolas ut i havet under höst och vinterstormarna.
En studie av sanddriften har utförts av Tanums kommun.

Väg 163
Piren ut till Vadskär

.
Delar av den södra stranden och man kan skymta den lilla stranden i norr längst upp mot husen.
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Vadskär

Norra Stranden
Ålgräs

Gångförbindelsen mellan den norra och den södra stranden vid högre vattenstånd är ej
möjlig. Vägbanken är av sprängstensfyllning. Vid mycket höga vattenstånd når havet upp på
vägbanan i den norra delen av vägsträckan . Vägen här är belägen på nivån ca + 1,50 och
den södra delen i kurvan är belägen på ca + 2,50. Man kan tydligt se hur havet eroderar på
den befintliga vägbanken samt även på de översta asfaltlagren som undermineras i den
norra delen av vägsträckan.

+1,50

Längs vägbanken mot söder
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2.4
Grundförhållanden och Byggnadstekniska förutsättningar
En geoteknisk undersökning av den aktuella vägsträckan har utförts. Rapport geoteknik
utförd av Vectura dat. 2009-06-16 och PM Geoteknik upprättad av Vectura 2009-06-26.
Undersökningen omfattar vägsträckan närmast havet och på en längd av ca 200 m.
Djupet till fast botten varierar mellan 1 och 25 m. Jordlagren från markytan utgörs av
själva vägbanken därefter ett lager av sand, därpå lera samt ett lager friktionsjord som
överlagrar ytterligare lerlager. Det mellanliggande lerlagret har mäktigheten ca 5-8 m. Under
lagret av friktionsjord, ca 1-2 m, finns ett lerlager med okänd mäktighet. Sonderingarna är
avbrutna på ca 25 m djup.
Den geotekniska undersökningen har konstaterat låga värden för stabiliteten i den befintliga
vägbanken. Nuvarande vägbanken uppvisar ca 1,2 för beräknad säkerhetsfaktor. Kraven
enligt skredkommissionen är en säkerhetsfaktor på ca 1,4. Vägverkets geotekniker har
föreslagit att säkerhetsfaktorn 1,5 bör gälla för den aktuella vägsträckan.

3
Funktionsanalys
3.1
Säker trafik
Oskyddade trafikanter måste idag utnyttja delar av vägbanan för att färdas längs väg 163. På
sträckan mellan Grebbestads Camping och den södra infarten till Grebbestad finns en målad
heldragen linje som skall avskilja den del av vägbanan som avsatts för gång och
cykeltrafiken. Detta medför att det är riskabelt att färdas längs väg 163 som oskyddad
trafikant och att övriga trafikanter måste visa stor hänsyn och vara mycket uppmärksamma
för att undvika konflikter.
Transporter inom förstudieområdet innebär en mängd konflikter där den tunga trafiken skall
samsas med bussar och personbilar samt ta stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna.
För att uppnå trafiksäkrare förhållanden behövs en bättre avgränsning mellan oskyddade
trafikanter och övrig trafik. Den kommande etableringen av handelsverksamhet utmed väg
163 söder om Grebbestad kommer sannolikt att generera en ökning av de oskyddade
trafikanterna och övriga trafik längs väg 163.
3.2
God miljö
Bullerdämpande åtgärder för närliggande fastigheter utförs normalt vid nybyggnad eller
väsentlig ombyggnad av väg och bullernivån skall då ej ligga över 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå utomhus och 30 dB(A) ekvivalent inomhus. Gång- och cykelvägens utbyggnad
innebär en separering av fordonstrafiken och de oskyddade trafikanterna genom olika
åtgärder bl. a. ett räcke mellan GC vägen och körbanan.
3.3
Regional utveckling
Kommunerna i Norra Bohuslän har upprättat en ”Strategisk plan för utveckling av
besöksnäringen i Norra Bohuslän” Där framhålls besöknäringen som en av de viktigaste
tillväxtfaktorerna i Norra Bohuslän. På temat ”Kusten och Turismen” skriver forskaren Sara
Nordin ”Turistens upplevelse kommer att baseras på ett helhetsintryck av den besökta
platsen” Grebbestad är redan nu ett attraktivt turistmål. För att behålla och utveckla
turismnäringen i Grebbestad är det betydelsefullt att tillfartsvägen från söder inte utgör en
trafikfara med begränsad framkomlighet.
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3.4
Landskapsbild och kulturmiljö
Grebbestads badplats och det aktuella området har under lång tid haft nuvarande utseende.
Den gamla stenpiren hade som uppgift att innesluta en badmöjlig bassäng som under åren
förfallit och där botten innanför knappt kan beträdas. Sand av div. fraktioner påförs stranden
men mycket spolas bort under vintern. Strandremsan söder om piren är även den att
betrakta som en del av naturen. Den s.k. gräsmattan som används av solbadande innehåller
en avloppspumpstation med en bräddanordning ut i badviken. Även en större bäck som
kulverterats inom grönområdet mynnar vid stranden i badområdet.

Man ser del av stenpiren uppe till höger. Foto mot söder

4
Projektmål
Projektet har som mål att:
- Öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter längs väg 163 på
delen Grebbestads camping och södra infarten till Grebbestad.
- Förbättra tillgängligheten för fotgängare och cyklister att nå olika målpunkter.
- Föreslå en gestaltning som beaktar möjligheterna att förbättra förutsättningarna för
badliv och strandanknutet friluftsliv.

Stenpiren och större delen av strandområdet. Väg 163. Foto mot norr.
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Tänkbara åtgärder
5.1
Analys av tänkbara åtgärder
- Ingen åtgärd innebär att de oskyddade trafikanterna även fortsättningsvis måste
trängas med övriga fordonstrafiken under de intensiva sommarveckorna.
- Att få en ökad gång- och cykeltrafik längs den aktuella sträckan utan åtgärder är inte
lämpligt utifrån dagens situation med oskyddade trafikanter som rör sig i blandtrafik.
- En breddning av väg 163 mellan Grebbestad camping och den södra infarten till
Grebbestad med plats för en separerad gång- och cykelväg skulle avsevärt förbättra
trafiksäkerheten i området.
- Även den planerade gång- och cykelvägen vägen längs väg 163 från campingplatsen
och söderut kommer att väsentligt öka trafiksäkerheten längs allmänna vägen söder
om Grebbestad.
5.2
Trafikteknisk standard
Väg 163 har idag en något obestämd vägbredd och med p-ytor inlagda på den östra sidan av
vägen och på västra sidan mot stranden en avdelad gång- och cykelyta. Gång- och
cykelytan är avskiljd med en målad linje. Ett vägräcke finns längs vägbanken på sträckan
närmast stranden och havet.

Foto mot norr

Ett förslag till utbyggnad har studerats.
Körbanebredden i förslaget är justerad till 6,25 m och en breddning för en gång och cykelväg
med bredden 3,7 m föreslås åt väster. Kantstenar av natursten sätts på båda sidor så att
gaturummet blir tydligare avgränsat. Gång- och cykelvägen förses med ett räcke mellan
körbanan och gång- och cykelvägen. På utsidan gång- och cykelvägen och mot havet byggs
en avskiljande naturstensmur som grundläggs på betong. En brygga och beklädnad av trä
underlättar för badande och utgör en kommunikation mellan badstränderna.
En ny gatubelysning föreslås på den aktuella vägsträckan och kommer att placeras på östra
sidan av vägen där armaturer väljs så att de passar in i den föreslagna gestaltningen. En ny
anslutning och en ny lokalgata till bebyggelseområdet söder om väg 163.
Tillfarten är angiven i gällande detaljplan.

12

Förstudie GC – väg Grebbestad Strand

5.3
Gestaltning
Ett gestaltningsförslag har upprättats för vägområdet och den föreslagna
gång- och cykelvägen. Förslaget innebär även att på utsidan gång- och cykelvägen mot
vattnet uppföra en strandpromenad med uppehålls- och sittytor i trä.

Sektion genom gaturummet och strandpromenaden
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6 Gestaltning av anslutande områden
Gestaltningsförslaget omfattar även intilliggande badområdet med tillhörande gräsytan och
en pir ut i vattnet.

Illustrationen visar förslag till utformning av intilliggande områden söder om väg 163 där den
befintliga gräsytan har utformats med små terrasser för en mer ordnad vistelse inom
grönytan samt en servicebyggnad för omklädning och dusch. De befintliga stenpirarna har
påbyggts med ett trädäck för åtkomst till större vattendjup och som yta för solbad.
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7
Effekt av föreslagna åtgärder.
7.1
Tillgänglighet
Tillgängligheten till områdets målpunkter kommer att avsevärt förbättras vid en utbyggnad av
en gång och cykelväg mellan Grebbestads camping och södra infarten till Grebbestad. De
oskyddade trafikanterna som färdas på sträckan får ett skyddat utrymme där även en viss
uppdelning mellan fotgängare och cykeltrafiken kan göras så att ett bättre flöde erhålls utan
större konflikter. Även handikappade, rullstolsburna, kan våga sig ut på den aktuella sträckan
och känna en större säkerhet. Badområdet kommer även att få kommunikationsvägar som
uppfyller handikappnorm vilket innebär att hela trafik- och rekreationsområdet kommer att
vara tillgängligt för de flesta och till samtliga målpunkter inom förstudieområdet.
7.2
Trafiksäkerhet
Säkerheten för de oskyddade trafikanterna kommer avsevärt att förbättras med en separat
gång- och cykelväg. Även de badande omedelbart på utsidan vägen kommer att känna en
långt större trygghet med dels ett vägräcke mellan gång- och cykelvägen och körbanan och
dels den föreslagna naturstensmuren mellan gång- och cykelvägen och badstranden som
även innebär ett visuellt skydd för de badande vilket även bör förstärka trivseln längs
stranden.
7.3
Friluftsliv, Miljö
En upprustning av vägområdet och intilliggande rekreationsområde kommer att förändra hela
den södra infarten till Grebbestad på ett mycket positivt sätt. Nuvarande utseende med den
låga standarden på strandområdet och för övrigt en något ogenomtänkt placering av
gatubelysning och andra stolpar, skyltar och infotavlor får en genomgripande förbättring om
föreslagen gestaltning kan realiseras. Nödutloppet från den nya avloppspumpstationen som
kommer att byggas inom området sammankopplas med utloppsledningen från det nya
avloppsreningsverket vilken mynnar mycket längre ut i havet och därmed är ev. olägenheter
eliminerade inom badområdet. Förslaget innebär ej någon påverkan på strandlinjen vid
medelvattenstånd. Bryggan måste utföras med hänsyn till lyftkraft vid inbrytande sjö och
isbildning.
Badområdet kommer att få en tillgänglighet som gynnar friluftslivet på många sätt och
kommer med stor sannolikhet bli en samlingspunkt för många inte bara som badgäster utan
för att på ett bekvämt sätt kunna njuta av naturen och havets närhet.
Den naturinventering som utförts inom förstudieområdet gör en bedömning enligt följande:
”En utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed nuvarande vägbank ianspråktar inga särskilt
värdefulla bottenmiljöer i grundområdet eller särskilt värdefulla vegetationssamhällen på
land. Ålgräsvegetationen, som alltid är en bevarandevärd marin biotop, börjar först 30 m ut
från nuvarande strandkant och berörs överhuvudtaget inte”
7.4
Lokal och regional utveckling
Den föreslagna gång- och cykelvägen från Grebbestad campingen och mot Grebbestad,
södra infarten, kommer tillsammans med föreslagen utbyggnad av gång- och cykelvägar från
campingen och söderut att till bli en sammanhängande gång- och cykelväg på den mest
trafikerade delen av väg 163 söder om Grebbestad.
Den utbyggnad av en gång och cykelväg mellan Grebbestads camping och Tanumstrand
som är föreslagen ingår även i kommunens övergripande planering av gång- och cykelvägar
inom Tanums kommun.
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7.5
Kostnader, finansiering
Kostnader för gång- och cykelvägen mellan Grebbestads Camping och södra infarten till
Grebbestad, ca 300m, samt strandbryggan med trädäck i direkt anslutning till väg 163 har
uppskattas till ca 7,5 milj. exkl. moms. fördelat enligt följande:
- Grundförstärkning
ca 700 000 kr
- Väganläggning inkl. kantstöd och mur
ca 3 500 000 kr
- Vägbelysning
ca 300 000 kr
- Strandbryggan med trädäck
ca 3 000 000 kr
Summa kostnader ex moms.

ca 7 500 000 kr

Projektet är inte med i den regionala planen för väginvesteringar. Det är nödvändigt med
samfinansiering mellan de medel som staten tilldelar Västra Götalandsregionen och
kommunen för att projektet ska kunna genomföras.

8
Samråd
Tanums kommun har deltagit i projektmöten som har hållits under 2009. Länsstyrelsen har
informerats vid ett möte den 2 februari 2009.
Allmänheten informerades vid ett möte i Grebbestad den 26 augusti.
Förslaget till förstudie ska sändas på samrådsremiss. Under remisstiden ska förslaget vara
tillgängligt för allmänheten som också bereds tillfälle att lämna synpunkter.
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Fortsatt arbete
Denna förstudie är underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra
”betydande miljöpåverkan”.
Efter remiss av förslaget till förstudie ska Vägverket i samråd med Tanums kommun besluta
om en arbetsplan ska upprättas så att projektet kan genomföras.
Bedömd byggtid är ca 8 månader och bör ske under perioden september t.o.m. maj månad.
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