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Trafikutredning Västra vägen i Grebbestad 

Bakgrund, syfte och befintliga förhållanden 

Bakgrund 
En detaljplan håller på att upprättas för området ”Västra Vägen M.M.” i Grebbestad. Det aktuella området är 
beläget knappt en km norr om centrala Grebbestad och merparten av området återfinns i huvudsak söder om 
Industrivägen och väster om väg 1012/Havstensundsvägen. I området ingår även en mindre yta omedelbart 
öster om väg 1012/Havstensundsvägen, vilket i huvudsak kommer att utgöras av en yta för en ny anslutning 
åt öster. Inom detaljplaneområdet planeras det bland annat för skola, förskola, parkering och tekniska 
byggnader.  
 
Sedan tidigare finns det en trafikutredning upprättad där en ny väg, Västra vägen, och en delsträcka av vägen 
är tänkt att dras utmed den norra delen av planområdet. I samband med framtagande av detaljplanen krävs 
det därför att utformning och lokalisering av Västra vägen inom planområdet studeras.  
 

 
Bild 1. Befintligt område.  
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Syfte  
Syftet med utredningen är att ge förslag på utformning och lokalisering av Västra vägen inom planområdet. 
Vidare syftar utredningen till att utreda hur koppling mellan Industrivägen och Västra vägen kan utformas 
och lokaliseras. Dessutom ska det utarbetas förslag på hur kopplingen mellan Industrivägen vägen och  
väg 1012/Havstensundsvägen kan utformas samt hur anslutningsvägen österut i samma punkt kan utformas. 
Slutligen syftar utredningen till att ge förslag på placering och utformning av en ny separerad gc-bana/gc-väg 
utmed Industrivägen. 
 
 

Befintliga förhållanden 
Väg 1012/Havstensundsvägen är en smal väg och bredden är endast cirka 5 meter. Vägen har ett relativt 
måttligt trafikflöde och ÅDT uppgår till 980 fordon/dygn med 3,6 % andel tung trafik (mätår 2004). 
Eftersom den aktuella vägen återfinns på Bohuskusten förekommer det dock stora säsongsvariationer i 
trafikflödet och under sommaren beräknas dygnstrafikflödet vara som högst 2900 fordon/dygn. Det bör 
också beaktas att trafikflödesuppgifterna är drygt 10 år gamla, varför det med stor sannolikhet kan antas att 
trafikflödet är något högre idag. Uppgift om trafikflöde på Industrigatan saknas, dock kan det antas att det är 
ett mycket lågt flöde. 
 
Industrivägen är en mindre gata som är 6,5 meter bred. Bebyggelsen utmed Industrivägen återfinns på den 
södra sidan och består av småindustrier och liknade verksamheter. De olika verksamheterna har 
direktutfarter mot Industrivägen. Industrivägen ansluter mot väg 1012/Havstensundsvägen i öster och i väster 
avslutas den med en vändplats. Inom området, strax norr om och parallellt utmed Industrivägen rinner en 
bäck, Gisslerödbäcken. 
 
Strax öster om den befintliga vändplatsen finns det sedan tidigare bebyggelse och det pågår i dagsläget 
byggande av bostäder. Området ingår ej i den aktuella detaljplanen, dock måste hänsyn tas till framtida 
anslutning mot Västra vägen. 
 
I anslutning till korsningen Industrivägen - väg 1012/Havstensundsvägen och omedelbart norr om den har 
det anlagts VA-ledningar. Ledningarnas läge är inte optimalt och det kan krävas att de är tvungna att flyttas 
för att möjliggöra en god korsningsutformning i öster. 
 

 
Bild 2. Industrivägen från vändplatsen sett österut mot 1012/Havstensundsvägen.  
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Förutsättningar för utredningen 
För att utredningen ska ge ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att alla styrande förutsättningar 
beaktas. För uppdraget gäller följande styrande förutsättningar: 
 

• Senaste aktuell trafikflödesuppgift gällande väg 1012 har hämtats från Trafikverkets klickbara karta. 
• Hastighetsbegräsningen på den planerade Västra vägen ska vara 60 km/tim. 
• Hastighetsbegräsningen inom området utmed Industrivägen ska vara 40 km/tim. 
• Industrivägen ska i väster ansluta mot Västra vägen och befintlig vändplats ska utgå. 
• Industrivägen ska i öster ansluta mot väg 1012/Havstensundsvägen och i samma punkt österut ska en 

anslutning utformas. 
• I möjligaste mån ska hänsyn tas till redan anlagda ledningar strax norr om befintlig korsning 

Industrivägen - väg 1012/Havstensundsvägen. 
• Pågående och befintlig bebyggelse väster om Industrivägens befintliga vändplats ska vara möjlig att 

nå från Västra vägen. 
• Vid utformning av korsningar är dimensionerande fordon LBn (12 meters lastbil). 
• För Västra vägen väljs god standard för linjeföringen enligt VGU. 
• Hänsyn måste tas till Gisslerödbäcken. 
• Utmed Industrivägen ska en 2,5 meter bred gc-bana/gc-väg utformas. 
• Västra vägen ska ta så lite ny mark i anspråk som möjligt. 
• Befintliga fastighetsutfarter utmed Industrivägen ska ha en fortsatt god funktion. 

 
 

Förslag till åtgärder 
 
Sektionsutformning 
För att finna lämpliga lösningar för utformning och lokalisering av de olika åtgärderna har utredningsarbetet 
förts inriktats på att utarbeta lämpliga sektioner för Västra vägen och Industrivägen. 
 
Västra vägens dimensionerande hastighet är 60 km/tim och dimensionerande trafiksituation är lastbil – 
lastbil. För att inte inbjuda till för höga hastigheter bör vägens bredd begränsas i möjligaste mån samtidigt 
som den ska ha en god funktion. Utifrån dessa avväganden föreslås en väggbredd av 6,5 meter. 
 
Beträffande Industrivägen är den idag 6,5 meter bred och framöver planeras den få hastighetsbegräsningen 
40 km/tim. För att begränsa markåtgången är det eftersträvansvärt att placera den planerade gc-bana/gc-väg 
omedelbart norr om Industrivägen och söder om Gisslerödbäcken. När hastighetsbegräsningen är planerad 
till 40 km/tim bör även gatans utformning stämma överens med den planerade hastighetsbegränsningen. Den 
dimensionerande trafiksituationen är lastbil – lastbil. Med utgångspunkt från de beskrivna förutsättningarna 
föreslås Industrivägens sektion utformas 5,8 meter bred och på den norra sidan en intilliggande 2,5 meter 
bred gc-bana. Gc-banan skiljs från Industrivägen med ett kantstöd. Med en sådan utformning är det möjligt 
att inrymma en gc-bana söder om Gisslerödbäcken och det minsta avståndet mellan bäckens släntkrön och 
gc-banan är 1,5 meter. 
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Utformning i plan 
Västra vägens sträckning inom planområdet föreslås starta i nordöst med en anslutning mot väg 
1012/Havstensundsvägen i en punkt 50 meter norr om befintlig korsning Industrivägen - väg 
1012/Havstensundsvägen. Valet att placera anslutning här baseras på att minimera markintrånget samtidigt 
som ett minimiavstånd mellan korsningarna ska vara godtagbart. 50 meter är det minsta rekommenderade 
måttet mellan två korsningar. 
 
För att Västra vägen ska få en god linjeföring är den minsta valda kurvradien 140 meter, vilket är den minsta 
radie som föreskrivs enligt VGU för nybyggnad och förbättring. Vidare för att få en geometri som möjliggör 
en vinkelrät anslutning och trafikering av dimensionerande fordon i korsningen Industrivägen väg 
1012/Havstensundsvägen krävs det att korsningen placeras något sydväst om befintlig vändplats på 
Industrivägen. 
 
Mot bakgrund av trafikflöde och övriga förhållanden föreslås korsningen in mot Industrivägen utformas som 
en typ A-korsning med utrymmesklass C. I utrymmesklass C förutsätts att större fordon använder del av 
motriktat körfält in mot sekundärvägen, i detta fall Industrivägen. Den valda utformningen medger därför 
endast möte lastbil – personbil i själva korsningen inne på Industrivägen.  
 
 

 
Bild 3. Korsningen i väster mellan Västra vägen och Industrivägen. 
 
Industrivägen föreslås få samma sträckning som i nuläget med undantag av utformningen vid befintlig 
vändplats. I anslutning till vändplatsen dras Industrivägen söderut för att medge trafikering av 
dimensionerande fordon till/från Västra vägen och att anslutningen ska sammanfalla med anslutningen till 
bebyggelsen på Västra vägens västra sida. Utformningen kräver att en del av fastigheten 1:167 tas i anspråk. 
Den föreslagna lösningen medför också att vändplatsen kan utgå. 
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I öster föreslås korsningen mellan väg 1012/Havstensundsvägen och Industrivägen utformas med samma 
standard som anslutningen i väster mellan Industrivägen och Västra vägen. För den i detaljplanen ingående 
anslutningen på östra sidan om väg 1012/Havstensundsvägen föreslås att den placeras vid anslutningen mot 
Industrivägen, vilket medför att det skapas en fyrvägskorsning. Den föreslagna utformningen medför att de 
sedan tidigare anlagda VA-ledningarna kan behållas och en flytt av dessa kan därmed undvikas. Dock 
framgår det av ledningsunderlaget att i samma punkt som gc-banan avslutas mot  
väg 1012/Havstensundsvägen ska det återfinnas någon typ en källa. Det är oklart vad detta är. 
 
 
 
 

 
Bild 4. Korsningen i öster mellan Industrivägen och väg 1012/Havstensundsvägen. 
 
 

 
Bild 5. Korsningen i öster mellan Industrivägen och väg 1012/Havstensundsvägen med redovisning av ledningar. 
 
 



 Sida 6 av 7 
 

När det gäller gc-banan föreslås den löpa utmed Industrigatan. I väster föreslås den avslutas med en 
anslutning mot Västra vägen, vilket framgår av bild 3. I öster avslutas den med en anslutning mot väg 
1012/Havstensundsvägen, vilket framgår av bild 4 och 5.  
 
 

Slutsats och diskussion 
De föreslagna lösningarna är baserade på de förutsättningar, möjligheter och övriga styrande faktorer som 
finns för området. Planerade hastighetsgränser, dimensionerande fordon och trafikflöden har legat till grund 
för förslagen. 
 
När det gäller dimensionerande trafikflöden har tillgängliga trafikflödesuppgifter nyttjats och bedömningar 
gjorts utifrån dessa kring hur den framtida trafiksituationen kommer att te sig. För  
väg 1012/Havstensundsvägen antas en årlig trafiktillväxt på 1,5 % och år 2022 har valts som 
dimensionerande år. Trafiken kommer år 2022 ha ökat med drygt 30 % jämfört med år 2004, vilket är en 
relativt stor procentuell ökning. I faktiska tal är ökningen mera blygsam, ca 300 fordon/dygn gällande ÅDT 
och för maxdygnstrafiken ökar trafiken med ca 900 fordon. Västra vägen kommer i stort fungera som en 
ersättningsväg till väg 1012/Havstensundsvägen, varför det är rimligt att anta att trafikflödet kommer att vara 
i samma storleksordning. För de övriga anslutande vägarna handlar det om låga trafikflöden med som mest 
något hundratal fordon i ÅDT. Sammantaget kommer det att medföra en god framkomlighet utmed vägarna 
och i korsningarna. 
 
Utifrån de givna förutsättningarna kommer Västra vägen få en god utformning samtidigt som anspråket på 
ny mark för vägen är begränsat så mycket som möjligt. 
 
När det gäller utformningen av korsningarna har de förutom förhållanden på platsen och trafikflöden 
dimensionerats utifrån typfordon LBn. Det har resulterat i att typ A-korsningar med utrymmesklass C 
föreslagits. I utrymmesklass C förutsätts att större fordon använder del av motriktat körfält in mot 
sekundärvägen. Utformning medger att en LBn och en personbil klarar ett möte i korsningen in på 
sekundärvägen. Utrymmet medger ej att LBn – LBn kan mötas i korsningen in på sekundärvägen, dock är 
siktförhållandena mycket goda på platsen och med den låga andel tung trafik som förväntas, bedöms även 
frekvens på sådana situationer mellan LBn – LBn vara mycket låg och att det är acceptabelt att de istället kan 
mötas längre in på vägarna. Bedömningen är därmed att det är en rimlig korsningsdimensionering. 
 
När det gäller den föreslagna 4-vägskorsningen i öster medger den att de sedan tidigare anlagda VA-
ledningarna kan behållas och att en flytt av dessa därmed kan undvikas, vilket har varit eftersträvansvärt. 
Dock framgår det av ledningsunderlaget att det i den nordöstra delen av korsningen i samma punkt som gc-
banan avslutas mot väg 1012/Havstensundsvägen återfinns någon typ en källa. Vad detta är bör undersökas 
mera ingående i ett senare skede. 
 
Den södra sidan av Industrivägen lämnas orörd och därmed kan de befintliga fastighetsutfarterna utmed 
gatan ha en fortsatt god funktion, vilket var en viktig förutsättning för utredningen. Vidare när det gäller 
Industrivägen kan det möjligen övervägas om det skulle räcka med att Industrivägen endast gick att nå från 
korsningen Industrivägen - väg 1012/Havstensundsvägen. Med en sådan lösning skulle det bli ett mindre 
markintråg på industrifastigheten 1:167, dock skulle det krävas att vändplatsen behölls. 
 
För den i detaljplanen ingående anslutningen på den östra sidan om väg 1012/Havstensundsvägen skulle ett 
alternativt läge vara att placera den i höjd med Västra vägens anslutning, dock skulle det vara olämpligt för 
den fortsatta dragningen av Västra vägen nordostut. Dessutom skulle det sammanfalla mindre bra med 
detaljplanens planer för kommande bebyggelse. Övriga lägen för en anslutning skulle ge bristfällig 
geometrisk utformning.  
 
De valda start- och slutpunkterna för gc-banan i väster och öster är placerade med hänsyn tagen till att 
korsningspunkterna ska bli så bra som möjligt i förhållande till de båda övriga korsningarnas utformning. 
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Naturligtvis finns det möjlighet att välja att justera lägena för start och slutpunkterna för gc-banan. Detta 
gäller särskilt i öster där det inte är så tydligt var gc-stråket och behovet av gc-stråkets fortsättning kommer 
att vara. Troligen kommer det i öster att finnas ett behov för en anslutning västerut, dock kommer det även 
framöver att finnas ett behov av en fortsättning söderut. Förslagsvis får en mera ingående och detaljerad 
utformning av anslutningarna göras i ett senare utredningsskede. 
 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att de föreslagna lösningarna utifrån givna och styrande förutsättningar 
kommer att medföra goda och rimliga trafiklösningar som också i största möjliga mån tar hänsyn till 
omgivningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor     
Planritning         Bilaga 1 
Planritning med ledningar      Bilaga 2 
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