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Bakgrund 

I ”Fördjupad Översiktsplan för Grebbestad, Tanums kommun” antagen 2006-02-06 

föreslås nya vägkopplingar i Västra Grebbestad. 

 

De förslagna nya vägkopplingarna bildar en ny sammanhängande väg, Västra 

Vägen, som binder samman Väg 1009, Väg 1010, Väg 1011, Väg 1012 och Väg 

1013 med Svinnäs i söder och Väg 163 i norr vid Greby. Kopplingen syftar till att 

ge befintliga och planerade nya verksamheter och bostäder i västra och norra 

Grebbestad en bättre tillgänglighet samtidigt som trafikbelastningen på väg 163 i 

de norra delarna av Grebbestad centrum kan minskas. 

 

En trafikutredning för Grebbestad har tagits fram med trafikräkningar genomförda 

år 2009 som grund. I denna beskrivs trafikfördelning i dag, trafikfördelning efter 

utbyggnad av Grebbestad enligt dagens planer och förväntade effekter av ett antal 

förslag på åtgärder. Denna trafikutredning ligger till grund för denna studie.  

 

Syftet med denna trafikstudie är att utgöra underlag i fortsatt planeringsarbete. 

Tyngdpunkten i studien är att lämna förslag på hur Västra Vägen kan utformas och 

hur mycket det kan tänkas kosta att bygga ut förbindelsen. Målet är att lämna ett 

förslag på hur en förbindelse skulle kunna byggas, beräkna hur mycket detta kan 

kosta och beskriva de viktigaste konsekvenserna det kan föra med sig. 

 

 

 

Avgränsningar 

Trafikstudien behandlar trafikrelaterade problem i de norra delarana av Grebbestad. 

Främst behandlas problem som rör trafiksäkerhet och framkomlighet för olika 

typer av trafikanter. Vissa miljöfrågor berörs ytligt men förutsättningar och 

konsekvenser rörande olika miljöaspekter och annat måste utredas närmare i 

samband med att projektet utreds enligt gängse planeringsgång i Plan- och 

Bygglagen och Väglagen.  
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Problembeskrivning 

Befintliga förhållanden 

Vägnät 

 

 

Figur 1: Vägnät runt Grebbestad. Kartan är hämtad från FÖP Grebbestad 

 

Väg 163 är genomfartsväg genom Grebbestad som i söder går till Fjällbacka och i 

norr till Tanum och väg E6. I norra Grebbestad är väg 163 ca 6 meter bred och har 

hastighetsgränsen 80 km/h.  I centrala Grebbestad är väg 163 enbart 5 meter bred 

och har en hastighetsgräns på 30 km/h. 
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Väg 1009 (Sövallsvägen), är mycket smal (3,9 meter) och har hastighetsgränsen 70 

km/h. Väg 1010 (Krossekärrsvägen) är ca 4,5 meter bred och har hastighetsgränsen 

50 km/h. Dessa båda vägar går samman strax väster om Grebbestads centrum till 

en väg (Sövallsvägen) som går genom Grebbestads centrala delar och bitvis har 

hastighetsgränsen 30 km/h och ansluter till väg 163. Till Sövallsvägen ansluts 

också trafik till och från Hamnen, Hamnplanen och Svinnäs. 

 

Väg 1011 och Väg 1012 går samman till en väg (Grönemadsvägen) som ansluter 

väg 163 i den norra delen av Grebbestads centrum. Vägarna är drygt 5 meter breda 

och har 50 km/h som hastighetsgräns. 

 

Väg 1013 är en förbindelse mellan väg 163 vid Greby och Havstenssund. Vid 

Trellebergs slott ansluter Väg 1012 till Väg 1013 och många som skall till eller 

från Grebbestads centrum väljer den vägen. Väg 1013 är 5 meter bred och har 70 

km/h som hastighetsgräns. 

 

Gång- och cykeltrafik 

I Grebbestad finns enbart enstaka länkar med gång- och cykelvägar. På de flesta 

platser är cyklister hänvisade till att använda samma vägbana som biltrafiken. Det 

samma gäller även för fotgängare längs många vägar i nordvästra Grebbestad. På 

en sträcka längs väg 163 i de norra delarna av centrala Grebbestad finns en gång- 

och cykelbana som är separerad från körbanan med en målad linje. 

 

 

Figur 2: Det befintliga gång- och cykelvägnätet i centrala Grebbestad. Kartan är 

hämtad från FÖP Grebbestad 
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Kollektivtrafik 

Flexlinjen Greta, buss 878, kör regelbundna turer mellan Grebbestad och Tanum. I 

Grebbestad kör bussen i en slinga. Varje vardag angör 13 turer i varje riktning 

Grebbestad busstation. Vill man följa med vissa av turerna måste man boka 30 

minuter i förväg. 

 

Busslinje 875 går längs väg 163 genom Grebbestad på sin väg mellan Tanumshede 

och Fjällbacka. På vardagar går 9 turer i var riktning förbi Grebbestad. 

 

Trafikmängder 

Väg 163 har en årsdygnstrafik på knappt 4 000 fordon. Stora delar av året är 

trafiken lägre än så och vid högtrafik på sommaren kan dygnstrafiken vara mer än 

dubbel så stor. Samma skillnad mellan dygnstrafiken på sommaren och vintern 

gäller också för övriga vägar i området. I figur 3, 4 och 5 nedan redovisas olika 

typer av trafiksiffror för de olika vägarna i området. 

 

 
Figur 3: Årsdygnstrafik vid Grebbestad hämtat från Trafikverkets hemsida. Inom 

parantes redovisas året när trafikräkningen på respektive plats genomfördes. 
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Figur 4: Det övergripande trafiknätet i Grebbestad med aktuella trafiksiffror. 

Kartan och trafikmängderna är hämtade från en trafikutredning från 2009 som 

Vectura har gjort. På kartan redovisas trafikmängder från mätningar under 2009 

dels för lågsäsong (gröna siffror) och dels för högsäsong (1juni – 15 aug, blåa 

siffror) 
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Figur 5: Resultat från trafikräkningar genomförda år 2012 på väg 1012 och väg 

1013. Med trafikräkningar i februari och juli som grund har ÅDT (årsdygnstrafik) 

respektive SDT (sommardygnstrafik) skattats. 

 

Trafikolyckor 

De senaste 10 åren har det skett 19 trafikolyckor med personskador i de nordvästra 

delarna av Grebbestad. 7 av dem har skett till följd av halt väglag (5 fotgängare 

som halkat, en singelolycka vid halka, en påkörd fotgängare som valt att lämna en 

hal/snöfylld trottoar). 5 av olyckorna är singelolyckor med bilar. Några av dessa 

tillsammans med en mötesolycka tyder på att det ibland körs olämpligt fort på 

småvägarna i området. I 4 av olyckorna har fotgängare eller cyklister körts på eller 

prejats av vägen. Dessa olyckor kan förklaras med bristfälliga utrymmen där 

oskyddade trafikanter kan röra sig tryggt. Vid korsningen mellan Väg 163 och Väg 

1013 har två bilister blivit påkörda bakifrån i samband med att de svänger vänster 

från Väg 163 till Väg 1013. 

 

163 

1013 

1012 

1013 

596 räknat februari 

864 ÅDT skattat 

1 666 SDT skattat 

2 083 räknat juli 

982 räknat februari 

1 503 ÅDT skattat 

3 067 SDT skattat 

3 834 räknat juli 

980 räknat februari 

943 ÅDT skattat 

1 918 SDT skattat 

2 398 räknat juli 
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Utveckling 

Det finns en stor efterfrågan på både nya bostadsområden och nya 

verksamhetsområden i Grebbestad. I den fördjupade översiktsplanen för 

Grebbestad beskrivs hur man planerar att bygga ut samhället. Trycket på 

utbyggnader är stort. Nya bostadshus, nya verksamheter och nya planer tillkommer 

varje år. Flera av områdena som byggs ut ligger i området norr och väster om 

centrala Grebbestad.  

 

I och med genomförda och planerade kommande utbyggnader i området kommer 

trafikmängderna öka och därmed ökar också de problem med framkomlighet och 

säkerhet som finns i dagens vägnät ytterligare.  

 

Framtida trafikmängder 

Efter utbyggnad av bostäder och verksamheter i Grebbestad enligt de planer som 

finns med i den fördjupade översiktsplanen kommer trafikmängderna öka. Stora 

utbyggnader planeras i väster och därmed förväntas också stora trafikökningarna i 

de västra delarna av vägnätet.  På väg 1011 Grönemadsvägen förbi skolan 

förväntas trafikmängden öka med 60-80 % till följd av planerade utbyggnader. 

Längs väg 163 mellan väg 1013 och väg 1011 kan man förvänta sig en trafikökning 

på 25-30% till följd av utbyggnaden. 

 

 
Figur 6: I fördjupad översiktsplan för Grebbestad antagen 2006-02-06 anges dessa 

trafikmängder som troliga när Grebbestad byggts ut helt enligt de 

utbyggnadsförslag som presenteras i den fördjupade översiktsplanen. 
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Figur 7: Karta med trafikmängder efter exploateringar enligt de planer som finns i 

Grebbestad. Kartan är hämtad från den trafikutredning som togs fram år 2009. På 

kartan redovisas trafikmängder dels under lågsäsong (gröna siffror) och dels 

högsäsong (1 juni – 15 aug, blåa siffror) 
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Behov, brister och problem 

Väg 163 genom Grebbestad är hårt belastad av trafik, särskilt under sommaren. 

Detta i kombination med att vägen enbart är 5-6 meter bred och saknar separat 

cykelbana ger mycket stora framkomlighets- och säkerhetsproblem för så väl 

bussar, cyklister, fotgängare och bilister.  

 

Vid Hamnplanen väster om Väg 163 och söder om Väg 1010 är trafiken som mest 

intensiv och de trafikproblem som finns i Grebbestad med trängsel, osäkerhet och 

brist på parkeringsplatser är som allra störst här på sommaren. 

 

Väg 1010 Krossekärrsvägen är också hårt belastad i de centrala delarna. Vägen är 

endast 4,5 meter bred och ansluter väg 163 i en trång korsning. Även här är 

framkomlighets- och säkerhetsproblemen stora för alla trafikanter.  

 

Väg 1011 Grönemadsvägen har relativt hög trafikbelastning, är trång och går förbi 

en skola. Sommartid är det även här problem med framkomligheten. Under skoltid 

upplever man att tryggheten vid skolan är bristfällig. Här förväntas stora 

trafikökningar till följd av de utbyggnader av Grebbestad som planeras. 

 

Vid korsningen mellan Väg 163 och Väg 1013 har flera olyckor med 

vänstersvängande fordon inträffat. 

 

Framkomlighets- och säkerhetsproblemen i Grebbestad kan förväntas öka 

ytterligare i samband med att fler bostäder och verksamheter byggs ut och 

trafikmängderna ökar. 

 

Mål för åtgärden 

Öka tillgängligheten och säkerheten för cyklar, bussar, transporter till 

verksamheter, personbilar och fotgängare i de nordvästra delarna av Grebbestad.  
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Möjliga alternativa 

lösningar 

Principer 

Trafikverket arbetar efter den s k fyrstegsprincipen för att hitta rätt nivå på de 

åtgärder som kan bli aktuella mot problem i vägsystemet.  

 Steg 1, påverka transportbehov/transportsätt. 

 Steg 2, utnyttja befintligt transportsystem effektivare  

 Steg 3, begränsad ombyggnad/förbättring 

 Steg 4, omfattande ombyggnad/nybyggnad 

Inga åtgärder som ligger utanför det berörda utredningsområdet beskrivs, inte 

heller åtgärder utanför vägtransportsystemet. I vissa fall är åtgärderna alternativa, 

men oftast går de att kombinera eller genomföra som etapplösningar. En del 

åtgärder är av principiell natur och påverkar hela området, andra syftar till att 

förbättra situationen i en punkt eller inom ett delområde. 

 

Steg 1: Påverka transportbehov och transportsätt 

Ökad andel resor med kollektivtrafik 

En överföring av personresor till kollektivtrafiken kan reducera trafikbelastningen 

på väg 163 genom Grebbestad. Med en lägre trafikbelastning är det möjligt att 

acceptera något lägre standard både vad gäller tillgänglighet och säkerhet, men det 

kräver att tillgängligheten och säkerheten i kollektivtrafiksystemet är god. Således 

finns ett samband mellan önskad påverkan på transportsättet, steg 1, och ett behov 

av fysiska förbättringar, steg 3-4.  

 

Tänkbara åtgärder är: 

 Genomgång av busshållplatser för att säkerställa att alla hållplatser är ”rätt” 

lokaliserade och utformade. Viktigt med god koppling till gång- och 

cykelvägar och eventuell möjlighet till parkering av bil eller cykel. 

Ombyggnad av bristfälliga hållplatser.  
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 Översyn av busstrafiken i Grebbestad. Hur skall busslinjen / busslinjerna dras 

och hur tät skall trafiken vara? Vilka hållplatser skall angöras? Kan 

kollektivtrafikförsörjningen till stora turistmål förbättras? Kan busstrafiken 

ökas under sommaren? 

 Bussfiler, nya vägar eller breddade vägar för att ge bättre framkomlighet för 

busstrafiken. 

 

Ökad andel kortare resor med cykel  

En viss del av de kortare resorna som idag sker med bil skulle kunna föras över till 

cykel. För att detta ska ge positiva effekter utöver en minskning av biltrafiken, 

krävs dock åtgärder för att erbjuda ett gent, tryggt och överskådligt cykelvägnät 

med god tillgänglighet. Dagens trånga gator och vägar som i alla fall på sommartid 

ofta är överfulla med biltrafik erbjuder inte ett sådant trafiknät för cyklister.  Även 

när det gäller ökad andel cykeltrafik gäller att en önskad påverkan på 

transportsättet, steg 1, troligen kräver fysiska förbättringar, steg 3-4. 

 

Ökad andel fotgängare i centrala Grebbestad 

Få av de som besöker Grebbestad på sommaren har som mål att köra bil genom 

samhället utan många fler vill uppleva samhället till fots. Genom att erbjuda bra 

parkeringsplatser på lagom promenadavstånd till centrum kan andelen biltrafik som 

söker parkringsplats minskas medan andelen gångtrafikanter ökar. Att skapa 

attraktiva infartsparkeringsplatser som det är lätt att komma till, som det är lätt att 

parkera på och som du enkelt kan promenera från kan dock kräva fysiska åtgärder i 

form av både förbättringar på vägnätet, nya parkeringsplatser och förbättrade 

gångvägar.  

 

Uppmuntra distansarbete 

Om fler människor ges möjlighet att tidvis utföra sitt arbete utan att resa till 

arbetsplatsen minskar behovet av att resa och de negativa effekterna av de brister 

som identifierats reduceras. Därigenom reduceras behovet av andra åtgärder. I 

Grebbestad hade effekten av denna typ av åtgärder kanske varit störst om den 

riktade in sig på att under för- och sensommar locka fler att jobba vissa dagar från 

sina sommarbostäder i Grebbestad och därmed minska antalet långa pendlingsresor 

och sprida dem till andra dagar än fredag och söndag.  Det finns olika metoder att 

åstadkomma detta, normalt åtgärder som ligger utanför väghållarens 

ansvarsområde.  Under högsommaren när trafikproblemen är som störst kan man 

inte påverka trafiken i Grebbestad med denna typ av åtgärder. 
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Steg 2: Effektivare utnyttjande av vägnätet 

Översyn av hastighetsgränser 

Då det finns en direkt koppling mellan olycksrisk och hastighet är sänkt hastighet 

en åtgärd för att öka trafiksäkerheten. I de mest olycksdrabbade och trånga 

vägavsnitten inne i Grebbestad är hastighetsgränserna redan idag 30 km/h och kan 

därmed inte sänkas ytterligare. Under högtrafik på sommaren är hastigheterna 

normalt lägre än 30 km/h genom centrum men vid andra tillfällen och på andra 

ställen där trafikbelastningen är lägre är det ett problem att bilister kör fortare än 

den tillåtna hastigheten. Efterlevandet av hastighetsgränserna kan ökas med hjälp 

av fysiska farthinder eller ökad övervakning. Trafiksäkerheten påverkas positivt av 

sänkta hastigheter. Den regionala tillgängligheten påverkas dock negativt, särskilt i 

jämförelse med regioner där vägstandarden är högre. Samhällsekonomiskt innebär 

också förlängda restider en förlust.  

 

Regleringar för att fördela tillgängligheten till vägnätet i tid 

Genom att reglera tex när varutransporter till butikerna i Grebbestad får ske eller 

hur länge man kan parkera på en centralt belägen parkeringsplats kan man fördela 

tillgängligheten till dagens infrastruktur för olika trafikanter i tid över dygnet. Att 

hindra ett totalt stopp på en väg i samband med varuleverans mitt under högtrafik 

kan vara värt mycket.  En ökad omsättning på de parkeringsplatser som finns 

minskar andelen söktrafik. Att införa parkeringsavgifter kan locka bilister att 

utnyttja mindre centrala parkeringsplatser och gå till centrum. 

 

Parkeringsledningssystem 

Genom att redan vid infarten till Grebbstad visa på digitala skyltar var det finns 

parkeringsplatser och sedan leda trafiken till dessa platser kan minska söktrafiken i 

centrala Grebbestad. Systemet kräver dock att det finns bra lediga parkeringsplatser 

att hänvisa till. 

 

Förändrad vägvisning 

Att skylta till södra Grebbestad från Tanumshede via väg 914 och från E6 i 

Grindmotet kan locka bilister, speciellt ovana besökare under sommartid, att välja 

dessa vägar och därmed avlasta väg 163 genom centrala Grebbestad.  Detta kan 

dock ge oönskade effekter på det vägnät man hänvisar trafiken till och det kan 

krävas vissa fysiska ombyggnader på andra platser.  De som kör här ofta och de 

som kör efter GPS-vägvisning väljer väg på andra premisser än vägvisningen 

samtidigt som viss trafik som skall till norra Grebbestad kan luras av vägvisningen 

och kommer då köra genom Grebbestad för att nå sina mål. Det är därför mycket 

osäkert hur stor effekt denna typ av åtgärd verkligen ger.  
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Uppmuntra samåkning 

Om fler människor kan samordna sina resor kan antalet bilrörelser reduceras.  

Åtgärder för att stimulera detta ligger delvis utanför väghållarens ansvarsområde, 

men genom väl placerade och utformade samåkningsparkeringar kan samåkning 

gynnas. Dessa bör samordnas med parkering för bussresenärer.  Möjligheten att 

minska trafikmängderna under högtrafik på sommaren i Grebbestad genom att öka 

samåkningen bedöms dock som mycket svårt. 

 

Steg 3: Förbättringar och mindre ombyggnader 

Riktade åtgärder för oskyddade trafikanter 

Både tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter är i alla fall på flera 

platser i Grebbestad låg. Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ger 

också en ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet kan i förlängningen leda till 

minskad lokal biltrafik genom att fler går eller utnyttjar cykel. Tänkbara åtgärder 

för att åstadkomma detta är framförallt att identifiera och skapa ett separat nät för 

gång- och cykeltrafik som täcker in hela Grebbestad. För att kunna erbjuda 

fotgängare och cyklister nog god tillgänglighet krävs en del mindre förbättringar 

och ombyggnader men det kan också krävas större åtgärder. I centrala Grebbestad 

är möjligheterna att erbjuda nya skyddade utrymmen till fotgängare och cyklister 

längs befintliga vägar mycket begränsade. 

 

Förbättrade busshållplatser  

Övergripande åtgärder för att gynna kollektivtrafikens resenärer redovisas tidigare 

som ett led i en förändring av transportsättet. Bland dessa ingår en genomgång av 

busshållplatser, som resulterar i en prioritering av hållplatser vars standard bör 

höjas. En checklista med lämpliga åtgärder bör innehålla: 

 Trafiksäker lokalisering, goda siktförhållanden, god koppling till bebyggelse, 

med anslutning via säkra gång- och cykelvägar. 

 Bussen ska kunna stå helt utanför körbanan, eller på körbanan så att 

omkörning inte är möjlig. 

 Upphöjd plattform för väntande resenärer, väderskydd enligt lokal policy. 

 Vid lämpliga hållplatser möjlighet att ställa t ex cykel eller bil nära 

hållplatsen. 

 

Mindre ombyggnader av korsningar 

Korsningar som har brister när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet eller 

kapacitet kan förbättras med enklare ombyggnader. Vissa ombyggnader kan ske 
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inom befintligt vägområde medan andra kräver att vägområdet vid korsningen 

utökas.  

 

I Grebbestad kan det t ex vara lämpligt att förbättra säkerheten i korsningen mellan 

väg 163 och väg 1013 där flera olyckor i samband med vänstersväng har skett. 

 

Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnader 

Västra Vägen, väg i delvis ny sträckning nordväst om Grebbestad,  

Genom att binda samman väg 1009, väg 1010, väg 1011 och väg 1012 med väg 

1013 i norr och med Svinnäs i söder kan trafikbelastningen i de norra delarna av 

Grebbestad centrum minskas samtidigt som nya och gamla bostäder och 

verksamheter i Västra Grebbestad får en bättre tillgänglighet. Via Västra Vägen 

kan också en ny förbindelse för trafik från norr och väster till Hamntorget skapas. 

Trafikbelastningen på väg 163 och andra vägar i centrala Grebbestad söder om 

Hamntorget påverkas dock inte alls av denna åtgärd.  

 

En sådan här vägkoppling kan delvis dras längs befintliga gator och vägar. Det kan 

vara lämpligt att anlägga GC-banor längs de nya vägsträckorna. Trafiknätet i övrigt 

i västra Grebbestad bör ses över och anpassas efter den nya kopplingen. Kanske 

kan plats frigöras för oskyddade trafikanter på några sträckor i befintligt vägnät då 

nya kopplingar byggs.  

 

Busshållplatser, parkeringsplatser och busslinjer kan också anpassas efter det nya 

vägnätet. Därmed kan kollektivtrafikens tillgänglighet ökas och en ny attraktiv 

infartsparkeringsplats på lagom promenadavstånd till centrum kan anläggas och 

bidra till att andelen biltrafik som söker parkringsplats minskas medan andelen 

gångtrafikanter ökar i de centrala delarna av Grebbestad. 

 

Väg i ny sträckning öster om Grebbestad 

Genom att placera väg 163 i ny sträckning öster om Grebbestad skapas en ny 

förbifart. De bilar som kommer på väg 163 som inte har mål i Grebbestad kan köra 

förbi hela samhället och belastar då inte vägen genom centrum.  En stor del av 

trafiken på vägen i dag kommer dock från Grebbestad eller skall till Grebbestad 

och kommer därför finnas kvar på den gamla vägen även efter att en förbifart har 

byggts. En ny stäckning i Öster kommer inte heller direkt att öka tillgängligheten 

för några trafikantgrupper i de västra delarna av Grebbestad. 
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Förslag på val av åtgärder och förväntad effekt av 

dessa 

På kort sikt 

Relativt snabbt kan åtgärder så som parkeringsregeländringar, reglering av 

leveranstider till affärer, ändringar av hastighetsgränser, mindre ombyggnader för 

att sänka hastigheter och höja trafiksäkerheten eller ny vägvisning genomföras. 

Många små åtgärder som tillsammans ger en viss påverkan på framkomligheten 

och säkerheten i Grebbestad. 

 

Inom några år 

Genom att bygga nya väglänkar i kombination med punktåtgärder med ombyggnad 

av t ex vissa korsningar eller breddning av befintliga vägar kan Västra Vägen 

skapas. Västra Vägen kan byggas ut i etapper. Vissa delar kan byggas inom några 

år och underlätta för vissa trafikkopplingar medan andra bitar kan byggas ut först 

senare. 

 

Fullt utbyggd skapar Västra Vägen en ny vägkoppling med god standard för både 

bilar, fotgängare och cyklister som försörjer de västra delarna av Grebbestad och 

kopplar samman väg 1009, väg 1010, väg 1011, väg 1012 och väg 1013 med väg 

163 vid Greby. Områdena Havstenssund, Ulmekärr, Ulmekärrssand, Grönemad, 

Krossekärr, Sövall och Svinnäs får därmed en koppling mellan varandra, mot 

Tanumshede och mot centrala Grebbestad utan att behöva utnyttja väg 163 söder 

om Greby.  

 

Västra Vägen bör kombineras med ytterligare mindre åtgärder så som ny 

infartsparkering, ev nya busshållplatser och nya gång- och cykelvägskopplingar.  

 

På lång sikt 

En helt färdigställd Västra Vägen med hög standard längs hela sträckan måste nog 

ses som en långsiktlig åtgärd.  

 

En annan åtgärd som kan bli aktuell på lång sikt är en ny förbifart öster om 

Grebbestad. Med en sådan ny förbifart i kombination med Västra Vägen och andra 

mindre åtgärder kan man enligt den tidigare genomförda trafikutredningen förvänta 

sig att trafikmängden på väg 163 genom centrala Grebbestad en sommardag kan bli 

ca 30% lägre än den är idag trotts betydande total trafikökningar till följd av att 

Grebbestad och andra samhällen i närheten byggs ut. 
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Förslag på utbyggnad av 

Västra Vägen. 

För att verkligen höja tillgängligheten till Grebbestad och för att lyfta över så 

mycket trafik som möjligt från dagens vägnät till den nya vägen bör Västra Vägen 

utformas med god standard.  

 

Den södra delen av Västra Vägen går genom ytterkanten av Grebbestads centrum. 

60 km/h bedöms vara en lämplig hastighet på denna del av Västra Vägen. För att 

uppnå god tillgänglighet längs vägen för såväl lastbilar, bussar, bilar, fotgängare 

och cyklister föreslås en sektion med en 7 meter bred väg och en 3 meter bred 

gång- och cykelbana, se figur 8. Mellan körbana och gång- och cykelbana ligger en 

skiljeremsa av varierande bredd.  

 

 

 

Figur 8: Föreslagen sektion på de delar av Västra Vägen där 60 km/h är en 

lämplig hastighetsgräns. 

 

På den norra delen av Västra Vägen bedöms 80 km/h vara en lämplig 

hastighetsgräns. På dessa sträckor föreslås en sektion med en 8 meter bred väg, se 

figur 9. Här illustreras denna sektion utan gång- och cykelbana men det går 

naturligtvis att komplettera även denna sektion med en gång- och cykelväg. 
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Figur 9: Föreslagen sektion på de delar av Västra Vägen där 80 km/h är en 

lämplig hastighetsgräns. 

 

För att locka trafikanter att välja den nya vägen kan det också vara viktigt att 

försöka bryta mönstret för de trafikanterna som annars av gammal vana väljer 

dagens vägnät. Det är därför bra om trafikanterna upplever det som lika lätt att 

svänga in på den nya vägen som att köra rakt fram längs den gamla vägen. I norr 

där väg 163 ansluts och i söder där väg 1010 ansluts är det därför lämpligt att 

utforma korsningarna som cirkulationsplatser. I korsningen mellan väg 163 och 

väg 1013 i norr motiveras dessutom valet av att bygga en cirkulationsplats av 

relativt höga trafikmängder och av att det skett flera olyckor vid vänstersvängar i 

korsningen. Enligt Trafikverkets föreskrifter VGU (vägar och gators utformning) 

bör ur trafiksäkerhetssynpunkt en större korsningsutformning väljas här. En större 

korsningsutformning är en cirkulation eller en signalreglerad korsning. 

 

Västra Vägen byggs lämpligen ut i etapper. En första etapp kan tex vara att bygga 

en ny koppling mellan väga 1010 i söder och Industrivägen i norr. Detta i 

kombination med en upprustning och breddning av Industrivägen och ombyggnad 

av korsningen mellan väg 1012 och Industrivägen, förslagsvis till en 

cirkulationsplats, skapar en ny förbindelse som kan försörja nya områden, avlasta 

de södra delarna av väg 1011 och väg 1012 och ansluta en ny 

infartsparkeringsplats.  

 

Som steg två kan t ex en ny cirkulationsplats i korsningen mellan väg 163 och väg 

1013 samt en ny koppling mellan väg 1013 och väg 1012 byggas. Som steg 3 kan 

befintlig väg 1013 breddas på sträckan mellan den nya cirkulationen och den nya 

vägkopplingen mot väg 1012. Efter detta steg finns en ny sammanhängande 

vägkoppling genom de västra delarna av Grebbestad, se figur 10. 
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Figur 10: Förslag på första utbyggnad av Västra Vägen 
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Den Västra Vägen som presenteras i figur 10 har dock bristfällig standard på 

sträckan där den går via Industrigatan. För att skapa en Västra Vägen som har god 

standard längs hela sträckan kan som ett sista steg en ny vägkoppling norr om 

Industrivägen byggas ut och därmed binda samman de nya vägkopplingar som 

byggts tidigare, se figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Förslag på en sista utbyggnadsetapp för att skapa en Västra Vägen med hög 

standard hela vägen 
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Förväntade kostnader 

Kostnadsbedömning, produktionskostnad 

Utbyggnad av Västra Vägen enligt figur 10 förväntas ha en produktionskostnad av 

ca 28 miljoner kronor (september 2012). Kostnadsbedömningen bygger på en 

traditionell kalkyl av förväntade kostnader för projektets olika delar plus en post på 

20% oförutsett för varje del.  

 

Objekt Miljoner kronor 

Liten cirkulationsplats vid väg 1010 2 

Ny väg och GC-bana från väg 1010 till Industrivägen 10,5 

Breddning av Industrivägen + GC-bana 1,1 

Ny cirkulationsplats vid Industrivägen / väg 1012 3 

Ny väg mellan väg 1012 och 1013 5,5 

Breddning väg 1013 1,7 

Ny cirkulationsplats vid väg 163 / väg 1013 4 

Summa produktionskostnad ca 28 

 

Eventuellt tillkommande objekt Miljoner kronor 

Ny GC-bana mellan väg 1012 och 163 längs Västra Vägen  2,3 

Ny väg norr om Industrivägen 3,7 

  

Totalkostnad exklusive kostnader för marklösen 

För att få totalkostnaden för projektet till kommer ytterligare poster. Nedan 

redovisas en uppskattning av hur stor totalkostnaden kan bli för en utbyggnad av 

Västra Vägen enligt det förslag som redovisas i figur 10. I det här skedet har dock 

inga kostnader för marklösen tagits med i kalkylen. Sådana kostnader tillkommer 

också. 

 Miljoner kronor 

Utredning och projektering (antag ca 15%) 4,2 

Produktionsstöd (antag ca 10%) 2,8 

Summa Totalkostnad utan marklösen ca 35 
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Förväntade effekter 

Fullt utbyggd skapar Västra Vägen en ny vägkoppling med god standard för både 

bilar, fotgängare och cyklister som försörjer de västra delarna av Grebbestad och 

kopplar samman väg 1009, väg 1010, väg 1011, väg 1012 och väg 1013 med väg 

163 vid Greby. Områdena Havstenssund, Ulmekärr, Ulmekärrssand, Grönemad, 

Krossekärr, Sövall och Svinnäs får därmed en koppling mellan varandra, mot 

Tanumshede och mot centrala Grebbestad utan att behöva utnyttja väg 163 söder 

om Greby.  

 

Tillgängligeten i de västra delarna av Grebbestad bedöms betydligt öka för alla 

trafikantslag i och med att Västra Vägen byggs. Speciellt ökas tillgängligheten och 

säkerheten för fotgängare och cyklister i området då en ny gång- och cykelväg kan 

byggas längs med hela eller delar av Västra Vägen. 

 

Trafikbelastningen på väg 163 norr om centrum förväntas minska då Västra Vägen 

byggs. Därmed minskar de tillgänglighets- och säkerhets problem som finns på den 

sträckan idag.  

 

Trafikbelastningen på väg 1011 och 1012 förbi skolan och kyrkan förväntas 

minska kraftigt om Västra Vägen byggs. Därmed minskar också dagens problem 

med säkerhet och trygghet längs dessa länkar. Minskad biltrafik här kan ge 

möjlighet att istället förbättra tillgängligheten för fotgängare och cyklister i 

området. 

 

En ny infartsparkeringsplats kan anläggas vid Västra Vägen nära centrala 

Grebbestad. Därmed kan andelen söktrafik vid parkeringsplatser i centrala 

Grebbestad minska. Via en förlängning av Västra Vägen söder ut kan också en ny 

förbindelse för trafik från norr och väster till Hamntorget skapas. Därmed skapas 

också möjligheter att förbättra den besvärliga trafiksituationen vid Hamntorget. 

Utöver dessa effekter förväntas inte Västra Vägen bidra till att förbättra 

trafiksituationen på väg 163 och eller några andra vägar i centrala Grebbestad söder 

om Hamntorget 

 

Förutsättningarna för verksamheterna längs Industrivägen ändras om Industrivägen 

blir en del av Västra Vägen. I dag har alla verksamheter utfart direkt mot vägen, 

vissa av dem har tillåten utfart längs hela sin tomtgräns. Om vägen skall göras om 
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till en del av Västra Vägen måste möjligheter till utfarter från dessa fastigheter 

begränsas och gärna samordnas till två eller tre punkter.  

 

Ny mark tas i anspråk för de nya vägsträckorna. Speciellt anmärkningsvärt är att 

mark som idag är odlingsmark kommer att tas i anspråk. 

 

I söder ansluts Västra Vägen till väg 1010 mycket nära befintliga nybyggda 

bostadshus. Den nya cirkulationsplatsen kommer påverka boendemiljön negativt 

för det hus som ligger närmast korsningen. När ytterligare nya områden söder ut 

ansluts till samma korsning kommer alla bostadshusen längs gatan söder om den 

nya cirkulationsplatsen påverkas av ökade trafikmängder på gatan. 

 

 
Figur 12: I fördjupad översiktsplan för Grebbestad antagen 2006-02-06 anges 

dessa trafikmängder som troliga när Grebbestad byggts ut helt enligt de 

utbyggnadsförslag som presenteras i den fördjupade översiktsplanen och Västra 

Vägen har byggts ut. 
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Figur 13: Förväntade trafikmängder i Grebbestad efter utbyggnad av Västra 

Vägen. Kartan och trafikmängderna är hämtade från en trafikutredning från 2009 

som Vectura har gjort. På kartan redovisas trafikmängder dels för lågsäsong 

(gröna siffror) och dels för högsäsong (1 juni – 15 aug, blåa siffror). Med svarta 

siffror redovisas förväntad effekt på trafikmängden till följd av Västra Vägen. 



 

2012-10-02 

Västra Vägen, Grebbestad 

Trafikstudie  

 

27 (28) 

 

Norconsult AB 

Väg och Bana 

Trafik 

Maria Young 

maria.young@norconsult.com 

 

 



 

Norconsult AB 

Theres Svensson gata 11 

Box 8774, 402 76 Göteborg 

031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 

www.norconsult.se 

 
 


