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1 Bakgrund och syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i enlighet med beslutat 
bygglov samt ytterligare flerbostadshus och småhus/radhus på ett sådant sätt att 
framtida utveckling av fastigheten inte försvåras. Detaljplanen syftar även till att 
ersätta den tillfälliga förskolan med en permanent förskola för 160 barn. 

Syftet med denna trafikutredning är att beskriva befintliga förhållanden och ge 
förslag på framtida gatustruktur och parkeringstal. Trafikutredningen ska också visa 
på trafikalstringen från det kommande området och beskriva påverkan på det statliga 
vägnätet. 

 
Figur 1 Översiktskarta med planområdet markerat med röd cirkel 



Trafikutredning detaljplan Bostället Kungsbacka kommun 
 

6 
 

2 Nulägesbeskrivning 

Planområdet är beläget i södra Frillesås och är cirka 5 hektar stort. Den norra delen 
av planområdet består idag av en befintlig tillfällig förskola samt bostäder som är 
under uppförande. Den södra delen av planområdet består av åkermark på cirka 2 
hektar. 

2.1 Lokalisering 
Förutsättningarna för att de boende på platsen kan använda sig av hållbara 
transportmedel (gång, cykel och kollektivtrafik) för sina vardagstransporter inom 
Frillesås är goda. Minst en bil per hushåll är dock troligt att räkna med eftersom det 
finns ett begränsat utbud av service och arbetsplatser i Frillesås. 

 

 

Figur 2 Kartbild över Frillesås med planområdet rödmarkerat 
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Avstånd till målpunkter: 
 
Närservice- och rekreation 

• Skola & förskola – inom området samt 200 m 
• Matbutik – ca 600 m 
• Vårdcentral/Tandläkare – ca 8 km (Åsa) 
• Natur/Rekreation – naturmark finns i anslutning till planområdet. Badplatser 

ligger ca 2 km västerut. 
• Träning/idrott – ca 800 m idrottsplats, motionsslinga i anslutning till området. 
• Bibliotek – ca 350 m 

 
Kollektivtrafik 

• Tåg – ca 8 km (Åsa station, 30-minuterstrafik i högtrafik, 60-minuterstrafik 
på kvällar, ingen trafik i lågtrafik eller på helgerna) 

• Buss – 200 m (30-minuterstrafik i högtrafik, 60-minuterstrafik under lågtrafik 
och på helger)  
 

Centrum 
• Lokalt centrum – ca 700 m (Kung Frilles torg) 
• Kungsbacka centrum – ca 30 km (shopping och viss kultur, nöjesliv) 
• Göteborg centrum – ca 60 km (storstad) 
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2.2 Vägsystemet 
Planområdet nås från norr via Frillesåsvägen (väg 900). 

 

Figur 3 Kartbild över planområdet (röd markering), gång- och cykelvägar (blå markering) och 

hållplatser 

Frillesåsvägen (väg 900) 

Frillesåsvägen är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Vägen är asfalterad, 
belyst och har en bredd på cirka 5,5 meter. Från korsningen med Göteborgsvägen i 
väster fram till Frillesåsskolan löper en gång- och cykelväg längs Frillesåsvägens 
norra sida. Kommunen är väghållare för gång- och cykelvägen. Det finns två 
hastighetssäkrade passager över Frillesåsvägen, vid Lärkbackan samt strax öster om 
infarten till Rya kyrka. Hastigheten är reglerad till 40 km/tim genom samhället, men 
sänkt till 30 km/tim utanför skolan. Trafikmängden var cirka 1410 fordon/dygn år 
2018. 

 

Göteborgsvägen (väg 845) 

Göteborgsvägen är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Vägen är asfalterad 
och cirka 8 meter bred. Utmed vägen finns busshållplatser och delvis gångbana. 
Hastigheten genom Frillesås är reglerad till 40 km/tim. Norr om korsningen med 
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Frillesåsvägen var trafikmängden cirka 4930 fordon/dygn och söder om korsningen 
cirka 2580 fordon/dygn år 2016. 

2.2.1 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister 

Utmed Frillesåsvägen finns en separerad gång- och cykelväg som leder till Frillesås 
centrum. Göteborgsvägen saknar gång- och cykelväg. För att ta sig norrut mot Åsa 
kan den gamla banvallen nyttjas, sträckan går delvis i blandtrafik. Runt om 
planområdet finns goda promenadmöjligheter med närhet till motionsslinga.

 

Figur 4 Blå markering visar separat gång- och cykelväg, streckad blå markering visar cykel i 

blandtrafik 

2.2.2 Förutsättningar för kollektivtrafikresande 

Närmast busshållplats är Frillesås skola som ligger strax norr om planområdet. 
Hållplatsen trafikeras av linje 732 (Frillesås-Åsa-Fjärås-Kungsbacka) med 
halvtimmestrafik under vardagar och timtrafik på helger och linje 615 (Varberg-
Frillesås-Åsa) med cirka timtrafik högtrafik på vardagar och tvåtimmarstrafik på 
helger. 

Möjlighet till tågpendling finns från Åsa station som ligger ca 8 km norr om 
planområdet. Stationen trafikeras av Öresundståg och Västtågen. På vardagar avgår 
tågen en gång i timman i varje riktning under högtrafik morgon och eftermiddag och 
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mer sällan övrig tid. På helgen avgår tågen mot Göteborg tre gånger under morgonen 
och i motsatt riktning tre gånger under kvällen. Vid stationen finns en 
pendelparkering med cirka 290 parkeringsplatser för bil samt ett antal 
parkeringsplatser med väderskydd för cykel. Att ta sig kollektivt till Åsa station 
kräver ofta ett byte mellan bussar vid resa från hållplats Frilleås skola. Reser man 
istället från hållplats Frillesås Korsväg vid Göteborgsvägen (cirka 400 m västerut) så 
går bussen direkt till Åsa station. 
 

2.2.3 Parkering 

I området finns idag en parkering för förskolan. Norr om planområdet finns en 
pendelparkering med cirka 40 bilplatser. I anslutning till hållplatsen Frillesås skola 
finns moped- och cykelparkering. 
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3 Planförslaget 

Planförslaget innebär att en ny förskola med plats för 160 barn kommer att byggas. 
Parkering för verksamheten förläggs i norr på båda sidor om Boställets väg som 
matar in till området. Planen innebär också att nya bostäder i form av 50 lägenheter 
och 40 radhus/parhus uppförs.  
 

 
Figur 5 Illustrationsbild över planförslaget- UPPDATERAS 
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3.1 Trafikalstring 
För att uppskatta trafikalstringen från området har Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg använts. Verktyget ger en uppskattning om antalet resor utifrån 
dagens kunskapsläge om trafikalstring. I och med detta finns flera osäkerhetsfaktorer 
som kan påverka resultatet. Resultatet ger en fingervisning om hur mycket trafik som 
kan komma att genereras och ska inte tolkas som exakta siffror. 

 

Enligt trafikalstringsverktyget kommer området att generera cirka 1540 resor per 
dygn med en skattad fördelning enligt nedan. Störst andel av resorna, 68 procent 
förväntas ske med bil. 

 

 

Figur 6 Resultat från trafikalstringsverktyget 

 

Antalet resor fördelas enligt tabellen nedan. 

Tabell 1 Antal resor från respektive verksamhet/boendetyp 

  Bil  Kollektivtrafik  Cykel  Till fots  Annat  Totalt 

Förskola  700  87  32  171  8  998 

Lägenhet  132  45  9  63  8  256 

Radhus/parhus  208  23  8  37  10  286 

Totalt  1041  154  49  271  26  1540 

Antalet resor i tabell 1 ovan motsvarar en årsdygnstrafik (ÅDT) på 766 fordon/dygn 
(nyttotrafik ej inkluderat). Kunskapen kring hur mycket biltrafik lägenheter och 
parhus genererar är god medan trafikuppskattningen för förskola är med osäker. 
Totalt bedöms planområdet generera en årsdygnstrafik på cirka 840 
fordon/dygn inklusive schablonvärde för nyttotrafik. I denna siffra ingår 
trafikalstringen från förskolan som är befintlig i området, siffran redovisar 
alltså till viss del befintlig trafik. 
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Eftersom trafikalstringsverktyget anger att osäkerheten är medelhög kring 
trafikalstringen för förskola görs även en egen uppskattning utifrån kännedom om de 
lokala resvanorna enligt nedan. 

Tabell 2 Uppskattning av förskolans trafikalstring 

  Antal/dag  Bilburna  Resor/dag/person  Tillkommande 
resor/dag 

Barn  160  85%  4*  544 

Personal  32  75%  2  48** 

Leverans/Sophämtning  1  100%  2  2 

Totalt        594 resor/dag 

*Varje barn genererar fyra resor eftersom vårdnadshavaren även genererar resa till och från 

hämtning och lämning 

**Antagande 4 personal/avdelning 

Skattningen av trafik är troligen högt räknad då en förutsätter att samtliga av andelen 
bilburna genererar varsin bilresa. I verkligheten kommer det med största sannolikhet 
att finnas till exempel syskon som åker tillsammans och barn som är lediga/sjuka. 

Trafikalstringsverktyget ger ytterligare 100 bilresor än bedömningen ovan och anses 
därför vara en högt räknad trafikalstring. 

Trafikalstringsverktyget ger dock en färdmedelsfördelning där bilandelen ligger cirka 
10% lägre än vad den senaste resvaneundersökningen för Kungsbacka visar att 
område Frillesås-Åsa ligger på (RVU 2017). Den trafikalstring på cirka 840 
fordon/dygn som trafikalstringsverktyget anger för området bedöms därför vara 
rimlig att utgå från. 
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3.2 Framtida trafikmängder 
Merparten av trafiken från planområdet bedöms ha E6:an som färdväg för att ta sig 
vidare till sin slutdestination. Från planområdet tar det ungefär lika lång tid att ta sig 
till E6 via Frillesåsvägen österut som via Göteborgsvägen/Almedalsvägen. Därför 
görs ett antagande att biltrafiken från exploateringen fördelas med 50% åt vardera 
hållet. Trafikmängderna för år 2040 är uppräknade med 1,28 enligt trafikverkets 
uppräkningstal för manuella beräkningar från 2020-06-15. 

Tabell 3 Framtida trafikmängder 

Väg 
Uppmätt 

trafikmängd*  

Uppräknad 
trafikmängd år 
2040 utan 

exploatering 

Uppräknad 
trafikmängd år  
2040 inklusive 
exploatering 

Frillesåsvägen  1410  
(mätår 2018)  1800  2630 

Göteborgsvägen norrut  4930 
(mätår 2016)  6310  7130 

Almedalsvägen  3670 
(mätår 2016)  4700  5520 

*Trafikmängderna är hämtade från Trafikverkets trafikflödeskarta 

 

3.3 Gatu- och parkstruktur  
Huvudgatan in i området planeras med en sektion med 5,5 m körbana och 3 m 
kombinerad gång- och cykelväg med belysning. Gatustrukturen på huvudgatan 
möjliggör en framtida förlängning av gång- och cykelvägnätet för att knyta samman 
de södra delarna av Frillesås. Lokalgatan försörjer endast ett fåtal bostäder och den 
planeras med en körbana på 4,5 m där alla fordonsslag och trafikanter samsas om 
ytan. 

3.4 Anslutningar till planområdet 
Planområdet ansluter till Frillesåsvägen vid befintlig korsning, Boställets väg. För att 
förbättra passagen över Frillesåsvägen för oskyddade trafikanter bör det befintliga 
övergångsstället hastighetssäkras. Trafikverket är väghållare för Frillesåsvägen och 
bestämmer om utformningen av den. 

3.5 Parkering 
Det ska finnas 1 cykelplats/boende under tak, helst i förråd, samt en 
cykelplats/lägenhet i direkt anslutning till bostadsentréerna inklusive 
besöksparkering. Vid alla platser ska det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. 
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Cykelplatser för exempelvis lastcyklar bör också tillhandahållas då denna typ av 
fordon blir mer vanligt och kan vara ett komplement till bilen för kortare resor.  

Baserat på områdets lokalisering och typ av bostäder beräknas parkeringsbehovet för 
bil vara 2 bilplatser per bostad för radhus och 1,6 bilplatser per lägenhet inklusive 
plats för besökande.  

Behovet av besöksparkering kan till viss del tillgodoses av förskolans parkering som 
är möjlig att samnyttja under kvällar och helger. 

Förskolan bedöms ha ett parkeringsbehov på cirka 50 platser varav 30 är till för 
angöring för hämta/lämna trafik. 

 


