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1

Kungsbacka kommun

Inledning

AFRY har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en trafikutredning som
underlag för Detaljplan för bostäder, centrum och kontor inom sydöstra centrum
etapp 1, i Kungsbacka stad. Eftersom det planeras en rad förändringar i
trafiksystemet i området behöver ett flertal frågor utredas och gatuutformning
studeras.
Den aktuella utredningen tar vid där trafikutredningen från planprogrammet slutade
och fördjupar utredningen i huvudsak avseende trafikutformning, mer detaljerade
ytanspråk för samtliga gaturum och en mer detaljerad anpassning till aktuellt förslag
på bebyggelse. Visst kompletterande analysarbete utförs också utifrån ny föreslagen
utformning.

1.1

Bakgrund och syfte

Sydöstra centrum i Kungsbacka är tänkt att bli en attraktiv stadsdel som kopplas ihop
med de nuvarande mest centrala delarna av staden, Kungsbacka innerstad och Aranäs
stadsdel. När området utvecklas ska det bli en naturlig del av framtidens centrum i
Kungsbacka. Det som tidigare varit en liten stadskärna står inför en expansion både
åt nordväst och sydöst. Området som de planerade detaljplanerna täcker består i dag
främst av verksamheter.

Figur 1 Översiktskarta med aktuellt utredningsområde markerat
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Området har delats in i etapper och deletapper för att förenkla hanteringen i
planprocessen och längre fram byggprocessen, se Figur 2.Inom etapp 1 planeras det
för kvartersstad med en blandning av verksamheter och bostäder.

Figur 2 Föreslagen etappindelning för Sydöstra centrum. Blå markering: trafikförslagets
utbredning.

Utbyggnadsplanerna medför att trafiksystemet i området behöver ses över, ett flertal
trafikala frågor utredas och gatuutformningen studeras. Intentionen för
trafikutredningen är att Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan ska
utvecklas till stadsmässiga gator och ett mål är att genomfartstrafik genom
planområdet och förbi Kungsbacka Rececentrum ska flyttas över till stråket
Varbergsvägen – Söderåleden. Syftet med detta är att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken kring Resecentrum och minska trafiken genom Kungsbacka
innerstad.
I den här utredningens framtagna trafikförslag ingår del av etapp 1 samt del av
Varbergsvägen och Lantmannagatan. Trafikförslaget ska bidra till ovan beskrivna
mål om ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och minskad genomfartstrafik i
Kungbacka Innerstad.
Följande platser och frågor specificerades från start som viktiga, de har studerades
närmare och ingår i trafikförslaget:
•

Utredning av utformningen i korsningen Lantmannagatan-Hantverksgatan
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•

Utredning av utformning i korsningen Lantmannagatan-VarbergsvägenSöderåleden

•

Utredning av åtgärder för minskad genomfartstrafik på Syréngatan inklusive
utformning i korsningen Söderåleden-Syréngatan-Östra Långgatan

•

Utredning av utfarter eller alternativ till utfarter från planområdet till
Varbergsvägen

•

Utformning och placering av passager för oskyddade trafikanter tvärs
Varbergsvägen i syfte att stärka öst-västliga stråk
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Kungsbacka kommun

Nulägesbeskrivning

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Kungsbacka, direkt sydöst om
Kungsbacka centrum, vilket är ett väldigt bra läge för ny kvartersstad med närhet till
bland annat Resecentrum med bussförbindelser och järnvägsstation samt centrum.
Området avgränsas av järnvägen i väster, Söderån i norr, Hantverksgatan i söder och
befintliga flerbostadshus i öster, se Figur 1.

2.1

Målpunkter

Inom och nära området ligger idag förutom verksamheter och ett fåtal bostadshus
bland annat ett polishus, en brandstation, två drivmedelsstationer, ett fåtal
restauranger/gatukök, en mindre dagligvaruhandel, en skola samt fyra förskolor, se
Figur 3. Brandstationen ska på sikt flytta, men det är oklart när i tid detta kan komma
att ske.

Figur 3 Målpunkter inom och nära utredningsområdet

Närservice- och rekreation
• Polisstation – inom planområdet, utryckning via Lantmannagatan
• Brandstation – inom planområdet, utryckning via Varbergsvägen
• Natur/rekreation – Söderån, direkt norr om planområdet
• Natur/rekreation – Hålabäck, mindre naturområde
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Lekplats – direkt nordväst om planområdet
Skola och förskola – direkt öster om planområdet (Hålabäcksskolan, flera
förskolor)

Kollektivtrafik
• Tåg och buss – ca 0,5 km till Kungsbacka Resecentrum
• Buss –Hållplats Inlag på Varbergsvägen
• Buss – Hållplats Syréngatan på Söderåleden
Centrum
• Kungsbacka centrum – ca 0,5 km (shopping och viss kultur, nöjesliv)
• Göteborg centrum – ca 25 km (storstad)

2.2

Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister

Gång- och cykelnätet är väl utbyggt i och kring utredningsområdet. Samtliga gator
har som minst en gångbana på ena sidan.
Längs Varbergsvägen finns en gemensam gång- och cykelbana utmed östra sidan.
Stråket ingår i det nationella stråket Kattegattleden och i det kommunala
kommundelstråket, vilket finns utpekat i Kungsbackas Gång- och cykelstrategi.
Kommundelstråken är del av huvudstråken och har en viktig funktion som
pendlingsstråk, både för de som bor i Kungsbacka stad och för de som pendlar från
kommunens övriga delar. Dessa stråk bör ha hög framkomlighet, trygghet och
säkerhet.
Utmed Söderån, norr om Söderåleden, finns en gemensam gång- och cykelbana som
ingår i huvudcykelnätet Cykelspåret. Längs södra sidan av Söderåleden finns en
gemensam gång- och cykelbana som ingår i det lokala cykelvägnätet.
Längs Hantverksgatans västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana som
ingår i huvudcykelvägnätet.
Längs Lantmannagatans norra/västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana
som ingår i det lokala cykelvägnätet idag, men som i framtiden bör ingå i
huvudcykelvägnätet.
Längs Syréngatan saknas cykelbana vilket är en brist i finmaskigheten när planerna
byggs ut.
De befintliga gång- och cykelbanorna i anslutning till planområdet visas i Figur 4.
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Figur 4 Befintliga gång- och cykelvägar

Inom planområdet finns ett övergångsställe med cykelpassage tvärs Varbergsvägen
norr om Söderåleden samt i samtliga ben av cirkulationsplatsen i korsningen med
Hantverksgatan. I övrigt saknas gång- och cykelpassager tvärs Varbergsvägen. På
Hantverksgatan finns ett övergångsställe med cykelpassage väster om korsningen
med Lantmannagatan. På Lantmannagatan finns övergångsställen med cykelpassager
i anslutning till korsningarna med Varbergsvägen och Hantverksgatan. I övrigt
saknas gång- och cykelpassager tvärs Lantmannagatan. Fåtalet gång- och
cykelbanekopplingar tvärs Lantmannagatan och Varbergsvägen bidrar till att gatorna
bildar barriärer för oskyddade trafikanter i väst-östlig riktning.
Västkustbanan och Söderån innebär barriärer för samtliga trafikslag och påverkar
tillgängligheten mellan olika områden i Kungsbacka. I Fördjupad Centrumanalys1
föreslås en ny koppling för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan för att öka
tillgängligheten för gående och cyklister i väst-östlig riktning. Stråkanalysen som
gjorts inom planarbetet stärker den slutsatsen. I samma analys föreslås att gång- och
cykelstråken längs Varbergsvägen och Syréngatan förstärks2.
I dagsläget finns ingen allmän cykelparkering inom utredningsområdet.

2.3

Förutsättningar för kollektivtrafikresande

Kungsbacka Resecentrum med buss- och tågförbindelser ligger ca 0,5 km norr om
utredningsområdet. Härifrån avgår både pendeltåg mot Göteborg samt fjärrtåg
mellan Göteborg och Köpenhamn. Tågtrafiken som passerar (och stannar i)
1
2

PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 21-22
PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll, sid 24
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Kungsbacka ingår i Västkuststråket som är ett mycket viktigt stråk för ett attraktivt
regionalt kollektivtrafikresande. Härifrån avgår också flera regionala busstrafiklinjer
som bedöms som mycket starka eller starka3. Det finns också några lokala
busstrafikstråk i Kungsbacka kommun som bedöms som starka och viktiga för
kollektivtrafikens attraktivitet.
Linjebusstrafik trafikerar både Varbergsvägen och Söderåleden. Närmaste hållplats
är Inlag på Varbergsvägen, som tillhör en av de tio populäraste hållplatserna i
staden4, samt hållplats Syréngatan på Söderåleden.
Hållplats Inlag trafikeras av Hallandstrafiken linje 732, 742, 744, 746 och 747 samt
stadsbusstrafik linje 1 och 3. Några av dessa linjer tillhör de starka regionala stråken
Kungsbacka-Fjärås och Kungsbacka-Åsa och det lokala stråket Fors-Hede station
som trafikeras av busslinje 1. Längs ett starkt stråk ställs krav på bland annat
turtäthet. Längs Vabergsvägen löper bussar som tillhör stråken. I högtrafik kör
busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet.
Hållplats Syréngatan trafikeras av Hallandstrafiken linje 735 och 745 samt
stadsbusstrafik linje 2. I högtrafik kör busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet.
Närheten till hållplats Inlag på Varbergsvägen samt närheten till Resecentrum med
buss- och tågförbindelser gör att möjligheterna att resa med kollektivtrafik bedöms
som god. Dock har kollektivtrafiken på Varbergsvägen framkomlighetsproblem idag,
framförallt på eftermiddagen då kollektivtrafiken hamnar i samma köer som övrig
motortrafik på Varbergsvägen, vilket gör det mindre attraktivt att resa kollektivt.

2.4

Förutsättningar för biltrafik

Varbergsvägen går i nord-sydlig riktning genom planområdet och binder samman
Kungsbacka centrum och de norra delarna av staden med de sydöstra delarna. Den
utgör också en huvudled för infart till Kungsbacka stad från sydost, till exempel från
Fjärås. Gatan trafikeras av ca 17 650 fordon per dygn, varav ca 40 % av den
norrgående trafiken är trafik som passerar centrum utan att stanna5, samt ett flertal
viktiga busslinjer. Varbergsvägen är utpekad som trafikled för trafik genom
Kungsbacka som inte har sin målpunkt inom planområdet.
Norr om planområdet ansluter Söderåleden som är en huvudled mellan
Varbergsvägen och Kungsbackas nordöstra delar. Gatan trafikeras av ca 6 900
fordon per dygn, varav cirka 26 % av den västergående trafiken6 är genomfartstrafik
samt flera busslinjer.
Söder om planområdet ansluter Hantverksgatan som binder samman Varbergsvägen
med de västra delarna av Kungsbacka. Gatan trafikeras av ca 10 650 fordon per
dygn.
3

Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2021-2025, sid 36
PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 69
5 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 37
6 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 36
4
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Figur 5 Dagens biltrafik (Sammanställt från PM Fördjupad centrumanalys, Ramböll, 2018)

Längre söder om planområdet ansluter Inlagsleden som är en huvudled i väst-östlig
riktning mellan Varbergsvägen och E20 samt de sydvästra delarna av Kungsbacka.
Bilparkering
Åtkomsten till bilparkering inom planområdet bedöms god och består av privat,
verksamhets-, samt boendeparkering. Det finns ingen gatuparkering i planområdet.
Olycksstatistik från Strada
I utredningen för planprogrammet har ett uttag ur STRADA analyserats.
Under de senaste 10 åren har det rapporterats in 32 stycken trafikolyckor inom
programområdet (STRADA, Uttag: 2019-01-02). Majoriteten av olyckorna har skett
i någon av korsningspunkterna i området vilket syns tydligt i Figur 6. Av de 32
olyckorna är nio en olycka där en fotgängare eller cyklist blivit påkörda av bilist vid
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ett övergångställe eller en cykelpassage. Samtliga av dessa har en lindrig skadegrad,
med undantaget från en (1) då en fotgängare fick måttliga skador. Den mest
olycksdrabbade platsen för samtliga trafikantkategorier är cirkulationsplatsen på
Varbergsvägen (10 stycken olyckor, varav tre stycken av skadegraden måttliga),
därefter kommer fyrvägskorningen Söderåleden-Syréngatan (fyra stycken olyckor).7

Figur 6. Trafikolyckor inrapporterade till trafikolycksstatistikdatabasen STRADA för de
senaste 10 åren (081201–181201), (STRADA, Uttag: 190102). Från trafikutredningen för
planprogrammet.

7

Trafikutredning för planprogram, sid 20
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3

Trafikförslag

3.1

Gatu- och parkstruktur

Kungsbacka kommun

Trafikförslaget har tagits fram som en del av planarbetet för etapp 1 och med
intentionen att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och
kollektivtrafikresande och minska behovet av bil samt en förhoppning att styra en
större andel av biltrafiken till Söderåleden istället för rakt in till Kungsbacka
centrum.
Nedan presenteras trafikförslaget närmare. Förslaget i sin helhet visas i Figur 7 samt
Bilaga 1.

Figur 7 Trafikförslag, daterat 2021-11-29
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Varbergsvägen

Ambitionen med trafikförslaget är att kombinera Varbergsvägen som genomfartsled
med en stadsmässig centrumutveckling där kollektiv-, gång- och cykeltrafik stärks.
Varbergsvägen föreslås få en ny sektion enligt Figur 8.

Figur 8 Varbergsvägen, förslag ny principsektion (väst-öst).

I mitten av gatan föreslås en refug för träd och belysning. På vardera sida om denna
föreslås ett kollektivtrafikkörfält och ett körfält för övrig trafik. Längs sidorna
föreslås en remsa för längsgående lastfickor samt träd och belysning. På västra sidan
föreslås en separerad gång- och cykelbana med hög prioritet för framförallt cyklister
och på östra sidan en gemensam gång- och cykelbana.
På Varbergsvägen föreslås kollektivtrafiken ges ökad prioritet genom ett separat
kollektivtrafikkörfält i varje riktning mellan Hantverksgatan och Söderåleden.
Kollektivtrafikkörfältet föreslås ges signalprioritet genom korsningarna. På så vis
stärks möjligheterna för Varbergsvägen som ett starkt stråk för kollektivtrafiken.
Separata körfält för kollektivtrafiken innebär både kortare restid och högre
punktlighet då trafikens hastighet kan upprätthållas i högtrafik. Detta är inte minst
viktigt i ett framtidsperspektiv då trafikflödet på Varbergsvägen och därmed risken
för köbildning prognosticeras öka jämfört med nuläget. På längre sikt finns en
förhoppning att fortsätta kollektivtrafikkörfälten längre söderut och på så vi skapa
ytterligare förutsättningar för kollektivtrafik med hög framkomlighet och
tillgänglighet.
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Kollektivtrafikkörfälten är placerade i gatans mitt. Denna placering är fördelaktig då
den gör det möjligt att ha angöring längs gatans kanter utan att kollektivtrafikens
framkomlighet påverkas av trafik till och från dessa. Det gör också att det går att
skapa en tydlig och effektiv prioritet genom cirkulationsplatsen i korsningen med
Hantverksgatan och vidare på Varbergsvägen söderut.
Längs Varbergsvägen föreslås kommundelsstråket för gång- och cykeltrafik flyttas
till den västra sidan för att bland annat tydligare ansluta till stråket söderut samt
bättre kopplas till centrum via tunneln i höjd med Lindens torg. Gång- och
cykelbanan föreslås också separeras för att öka framkomligheten. De nya
lokalgatorna inom etapp 1 föreslås nås med bil endast från Lantmannagatan och
utformas med vändplatser mot Varbergsvägen. Det gör att gång- och cykeltrafiken
längs Varbergsvägen slipper konflikter med korsande biltrafik över stråken, vilket
ytterligare ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter och skapar ett attraktivt
stråk för pendlingscyklister.
På den aktuella sträckan av Varbergsvägen föreslås totalt sex stycken
övergångsställen och fem stycken cykelpassager (jämfört med dagens två av
vardera), vilket bidrar till bättre tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade
trafikanter och en minskad barriäreffekt av Varbergsvägen. Inga ytterligare gångoch cykelpassager föreslås längs sträckan, vilket varit en avvägning mot kollektivoch biltrafikens framkomlighet.
Idag är Räddningstjänsten lokaliserad mellan Varbergsvägen och Syréngatan.
Utryckning sker mot Varbergsvägen. Räddningstjänsten ska på sikt flytta (oklart
när). Innan detta sker kan en tillfällig lösning med släpp i alléerna på Varbergsvägen
behöva utredas som alternativ. Det är också viktigt att Räddningstjänsten fungerar
under byggtiden. Ett alternativ då kan vara att använda Syréngatan för utryckning,
men detta behöver utredas närmare.
Flera lastfickor föreslås längs Varbergsvägen. En avvägning har gjorts mellan
biltrafikens framkomlighet och inriktningen att skapa en mer stadsmässighet med
möjlighet till butiker och verksamheter. Att ha angöringsplatser i anslutning till
entréer och verksamheter är en förutsättning för att på ett enkelt sätt lösa leveranser
utan att riskera att gång- och cykelbanan används som uppställningsplats. Det
påverkar dock framkomligheten på vägen något jämfört med att ha körfält utan
angränsande parkering. I och med att det planeras för kollektivtrafikkörfält bedöms
denna något lägre framkomlighet vara acceptabel. Angöringsplatserna innebär också
en förbättrad tillgänglighet till verksamheter för den som kommer med bil.
Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker.
Lastfickorna utmed Varbergsvägen föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att
möjliggöra en lättare angöring för normallastbilar och inte hindra trafiken på gatan i
lika stor grad. Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred
skiljeremsa för att det ska finnas .
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Korsningen med Söderåleden föreslås vara signalreglerad och utformas enligt Figur
9.

Figur 9 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen - Söderåleden

Biltrafikkörfältet på Varbergsvägen i norrgående riktning föreslås övergå i ett
högersvängfält. Detta bidrar till att bilister aktivt måste välja att byta körfält för att
köra rakt fram mot centrum och förhoppningen är att de som inte har målpunkt i
centrum istället ska välja att köra österut på Söderåleden och på så vis minska
biltrafiken i centrum. För att möjliggöra vänstersväng från Varbergsvägen mot
Lantmannagatan samt rakt fram för bilister i norrgående riktning med målpunkt i
centrum föreslås kollektivtrafikfältet upphöra strax innan korsningen. Längden på
körfältet vänster/rakt fram föreslås vara så kort att väntande trafik hinner avvecklas
och en buss komma fram under en och samma fas8.
På Söderåleden i västergående riktning föreslås körfältet övergå i ett
vänstersvängfält, så att bilister aktivt måste byta körfält för att svänga norrut mot
centrum.
I samtliga ben föreslås signalreglerade gång- och cykelpassager för att skapa ett så
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Signalreglering anses vara tillräcklig
åtgärd för hastighetssäkring av passagerna.
Korsningen med Hantverksgatan föreslås utformas enligt Figur 10.

8

Längd på körfältet behöver anpassas till slutgiltigt signalschema i projekteringen för att säkerställa detta.
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Figur 10 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen – Hantverksgatan

Den befintliga cirkulationsplatsen föreslås byggas om så att ett dubbelriktat
kollektivtrafikkörfält kan passera rakt igenom cirkulationsplatsen. Kollektivtrafiken
föreslås ges prioritet genom cirkulationsplatsen genom signalreglering.
Kollektivtrafikkörfältet föreslås upphöra strax söder om korsningen genom vävning
med biltrafiken. I samtliga ben föreslås gång- och cykelpassager för att skapa ett så
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Passagerna för oskyddade trafikanter
föreslås signalregleras över kollektivtrafikkörfältet, medan de över biltrafikkörfälten
föreslås förhöjas som hastighetssäkrande åtgärd.
Mitt på sträckan mellan Söderåleden och Hantverksgatan föreslås ett samlat
hållplatsläge, se Figur 11. Ett samlat hållplatsläge med passager i båda ändar ger en
god tillgänglighet till hållplatsläget från alla riktningar som med ett saxat
hållplatsläge är svår att tillgodose med mindre än tre passager (en i varje ände och en
i mitten). Det ger goda förutsättningar för säkra passager över hela gatusektionen
eftersom perrongerna ger en generös väntyta för gående och cyklister mellan
busskörfältet och körfältet för biltrafik. Att skapa motsvarande refuger för passager
vid saxade hållplatser skulle innebära att gatusektionen behöver breddas på en längre
sträcka. Hållplatsläget knyter ihop det gröna stråket som binder samman etapp 1 och
2 i väst-östlig riktning.
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Figur 11 Trafikförslag, busshållplats Inlag på Varbergsvägen

På båda sidor om hållplatsläget föreslås gångpassager. I den norra föreslås även en
cykelpassage för att stärka stråket i öst-västlig riktning. Passagerna föreslås
förberedas för signaler, men i ett första skede byggas utan, då det är svårbedömt om
det kommer uppstå framkomlighetsproblem för biltrafiken i framtiden som inte är
acceptabla och som kan behöva regleras med signal. Passagerna kan med fördelas
göras upphöjda över biltrafikkörfälten i syfte att hastighetssäkra dem, men detta
behöver utredas närmare med hänsyn till bland annat geotekniska förutsättningar,
vibrationer etc.
Lantmannagatan

Lantmannagatan föreslås ges en mer stadsnära karaktär, se Figur 12.

19

Trafikutredning för Sydöstra centrum, detaljplan 1,
Kungsbacka

Kungsbacka kommun

Figur 12 Lantmannagatan, förslag ny principsektion (väst-öst). Träden kan eventuellt utgå på
del av sträckan på grund av en befintlig fjärrvärmeledning.

Gång- och cykelbanan föreslås flyttas till den östra sidan för att öka tillgängligheten
och separeras för att öka framkomligheten. Vid korsningar med lokalgator föreslås
gång- och cykelbanan göras genomgående, så att oskyddade trafikanter ges prioritet
framför lokal biltrafik. En princip för att gång- och cykelbanan ska vara
genomgående illustreras i Figur 13 nedan.
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Figur 13 Principiell utformning genomgående gång- och cykelbana (Källa: Teknisk handbok
Göteborg)

Mellan körbanan och gång- och cykelbanan föreslås en remsa för längsgående
lastfickor/parkering samt träd (där så är möjligt) och belysning. Träden kan
eventuellt utgå mellan Hantverksgatan och lokalgata 3 på grund av möjligheten att
flytta en befintlig fjärrvärmeledning. På västra sidan föreslås en gångbana.
För att stärka gång- och cykelmöjligheterna i öst-västlig riktning föreslås ett stråk
från gång- och cykeltunneln under järnvägen vidare över Lantmannagatan, genom
den nya parken och lokalgata 2, över Varbergsvägen vid busshållplatsen och vidare
österut, se Figur 14. I anslutning till det anslutande gång- och cykelstråket från
tunneln föreslås gatan smalnas av till ett körfält för att skapa en trafiksäker gång- och
cykelpassage och samtidigt göra gatan mindre attraktiv för smittrafik. I avsmalningen
föreslås norrgående trafik få företräde framför södergående trafik då gatan även
fungerar som utryckningsväg för polisen. Gång- och cykelpassagen kan med fördel
göras förhöjd för att ytterligare stärka gång- och cykeltrafiken, men detta måste
förankras med polisen och utredas ytterligare avseende geotekniska förutsättningar,
vibrationer etc.
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Figur 14 Trafikförslag, del med cykelstråket i väst-östlig riktning

Även gångbanan på västra sidan föreslås göras genomgående vid in- och utfarter.
Vid polisens utfart för utryckning föreslås dock en avbruten gångbana så att gående
görs uppmärksamma på passagen, se Figur 15. Eventuellt kan ytterligare åtgärder
krävas för att säkerställa polisens framkomlighet vid utryckning, vilket behöver
utredas ytterligare.
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Figur 15 Trafikförslag, polisens utfart samt genomgående gång- och cykelbana vid lokalgata

Flera längsgående lastfickor/parkeringar föreslås längs Lantmannagatan. Placeringen
är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på byggnader
planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker. Lastfickorna är
utformade för normallastbilar och föreslås var 2,5 m djupa och 17 m långa för att
vara flexibla och även kunna användas som korttidsparkering för tre personbilar.
Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 0,8 m bred skiljeremsa.
Hantverksgatan
Hantverksgatan föreslås kompletteras med en gång- och cykelbana samt en remsa
med plats för lastficka/träd och belysning längs norra sidan av gatan, se Figur 16.
Träden kan eventuellt utgå på grund av möjligheten att flytta en befintlig
fjärrvärmeledning.
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Figur 16 Hantverksgatan, förslag ny principsektion (norr-söder)

Korsningen med Lantmannagatan föreslås utformas enligt Figur 17. Förslaget
innebär att ett vänstersvängfält anläggs på Hantverksgatan för bilister som ska
söderut samt att högersvängfältet på Lantmannagatan i norrgående riktning tas bort.
Utformningen innebär samtidigt att standarden för gående och cyklister höjs något,
då mittrefugen blir mycket bredare samt att passagerna föreslås göras upphöjda
alternativt med avvikande ytskikt före och efter passagen, till exempel med 10-15
rader gatsten likt idag.
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Figur 17 Trafikförslag, korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan

En lastficka föreslås längs Hantverksgatan strax öster om Lantmannagatan, se Figur
17. Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker.
Lastfickan föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att möjliggöra en lättare
angöring för normallastbil och inte hindra trafiken på gatan i lika stor grad. Mellan
lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred skiljeremsa. När ett
fordon är parkerat i lastfickan medför det att sikten blir något begränsad för fordon
som ska köra ut från el-macken.
Två alternativa utformningar av korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan har
utretts initialt; två trevägskorsningar eller en fyrvägskorsning. På lång sikt finns en
osäkerhet i vad som kommer att hända med Hantverksgatans södra sträckning och
det är därför svårt att fatta beslut utifrån framtida planer.
Fördelar med att samla gatorna till en fyrvägskorsning är huvudsakligen att skapa ett
mer stadsmässigt intryck och att göra kvarteren längre från järnvägen större vilket
skulle vara fördelaktigt bullermässigt. Nackdelar är något lägre trafiksäkerhet än en
förskjuten trevägskorsning och att det blir mindre tillgänglig mark för exploatering
på Lantmannagatans västra sida vilket gör kvarteren där smala. Alternativet har en
högre kostnad eftersom Lantmannagatans dragning behöver ändras.
Fördelar med att ha två förskjutna trevägskorsningar är hög trafiksäkerhet, mer
tillgänglig mark för exploatering på gatans vänstra sida och en lägre kostnad
eftersom Lantmannagatan inte behöver flyttas. Det kan uppfattas som mindre
stadsmässigt, och körvägen i nord-sydlig riktning blir mindre smidig.
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Att exploatören bedömde att tillgänglig mark på östra- respektive västra sidan av
Lantmannagatan blir mer användbar för exploatering om gatan inte flyttades, den
lägre kostnaden och osäkerheten i den södra sträckningens läge gjorde att det slutliga
valet föll på att behålla en förskjuten trevägskorsning i dagens läge.
Lokalgator

Lokalgatorna inom etapp 1 föreslås utformas främst för gående och cyklister samt
viss angöring och regleras som lågfartsgator. Gatorna föreslås nås med biltrafik
endast från Lantmannagatan och utformas med vändplatser mot Varbergsvägen.
Vändplatserna möjliggör vändning med rundkörning för personbilar medan större
fordon måste backvända, se Figur 18.

Figur 18 Vändplats för personbil, VGU

Del av lokalgata 2, i gestaltningsprogrammet kallad Gröna gatan, föreslås utformas
som gågata och är en viktig länk för att knyta ihop tvärkopplingen för oskyddade
trafikanter i öst-västlig riktning. För närmare utformning av lokalgatorna hänvisas till
detaljplanens gestaltningsprogram.
Syréngatan

Detta trafikförslag har inte studerat ny utformning för Syréngatans i detalj.
Förslagsvis görs det i samband med att detaljplanearbetet för den delen fördjupas. Då
det finns en förhoppning att minska genomfartstrafiken och minska risken för
smittrafik på Syréngatan samt stärka cykeltrafiken föreslås gatan ges en utformning
där biltrafiken ges mindre plats till förmån för gång- och cykeltrafik. Detta kan göras
på olika vis, till exempel genom att smalna av gatan till ett körfält eller stänga
biltrafiken helt på del av sträckan och på så vis delvis eller helt stoppa
genomfartstrafik och smittrafik, samtidigt som mer plats av gaturummet ges till
gående och cyklister.
I samband med genomförandet av detaljplan 1 och ombyggnad av Varbergsvägen
rekommenderas att en enklare åtgärd genomförs. I första hand bör det övervägas att
stänga gatan helt för genomfartstrafik. För att det ska bli lättare att orientera sig och
till exempel slippa att leveranser kommer in i fel ände av gatan och behöva köra runt
rekommenderas att gatan stängs i ena änden snarare än mitt på, förslagsvis den norra
så att flödet på Söderåleden störs så lite som möjligt och vägtrafiken leds ut via den
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mer kapacitetsstarka cirkulationsplatsen vid Hantverksgatan. Då görs det också mer
naturligt att fortsätta söderut till Inlagsleden mot E6 snarare än att köra via centrum.
I andra hand kan avsmalningar i gatans båda ändar anläggs genom att refuger anläggs
på befintlig gata. Avsmalningarna rekommenderas utföras enligt samma princip som
på Lantmannagatan, det vill säga så att ena körfältet tas i anspråk, och placeras så att
trafik ut från Syréngatan har hindret på sin sida och behöver väja. På så vis ges trafik
in på Syréngatan god framkomlighet och risken för kö ut på Varbergsvägen eller
Söderåleden blir låg. Oavsett vilken åtgärd som väljs ges möjligheten att utvärdera
och ompröva valet av åtgärd i genomförandet av detaljplan 2.
I planprogrammet föreslås korsningen med Söderåleden signalregleras, vilket är en
möjlig åtgärd för att till viss del styra trafiken i önskad riktning. En sådan större
åtgärd bör dock anpassas till hur detaljplan två utformas så att den blir
ändamålsenligt i relation trafikflöden till och från parkeringar och in- och utfarter.
Stängs Syréngatan för genomfartstrafik och detta görs i den norra änden bedöms
åtgärden med signalreglering inte behöva genomföras.

3.2

Parkering

I samband med planarbetet har en mobilitets- och parkeringsutredning tagits fram9.
Cykelparkering ska finnas på allmän plats för allmänt behov som vid hållplats och
park. Övrig cykelparkering ska anordnas på kvartersmark.
Utöver redovisade angöringsplatser och korttidsparkering ska bilparkering anordnas
på kvartersmark. Parkeringsbehovet tillgodoses i huvudsak genom gemensamma
parkeringsanläggningar placerade i nordost och sydväst med garage under kvarter 5
och 6 som komplement.

9

Mobilitets- och parkeringsutredning Sydöstra Centrum Kungsbacka, Koucky & Partners, 2021-11-25
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Figur 19. Placering av parkeringsanläggningar. Från Mobilitets och parkeringsutredning,
Koucky & Partners, 2021-11-25.

Enligt utredningen är det totala parkeringsbehovet före samnyttjande beräknat till
767 parkeringsplatser och det kan totalt inrymmas som mest 734 parkeringsplatser i
den planerade bebyggelsen. Med samnyttjande bedöms det finnas möjlighet att
bygga färre än det högsta möjliga antalet platser.

3.3

Trafikanalys

En trafikanalys genomfördes med syftet att beräkna en trolig högsta möjliga
dygnstrafik som underlag för miljöutredningar avseende buller och luftkvalitet.
Analysen utgår från planerad fysisk utformning och dygnstrafiken beräknas utifrån
ett fullt belastat vägnät i förmiddagens och eftermiddagens maxtimmar.
Ingen analys för att testa trafiksystemet och bedöma konsekvenser vid en given
trafikvolym har genomförts. Inte heller har någon analys av ett större område för att
bedöma total framtida reseefterfrågan tagits fram, så andelen av tillkommande resor
som behöver ske med andra färdmedel än bil totalt sett i stråket längs Varbergsvägen
kan inte bedömas. En analys av detta behöver ske i en mer storskalig trafikmodell där
tätortens alla delar med omland ingår.

28

Trafikutredning för Sydöstra centrum, detaljplan 1,
Kungsbacka

Kungsbacka kommun

En trafikmodell i VISSIM från planprogramskedet framtagen av Ramboll användes
som utgångspunkt. Modellen justerades för att överensstämma med trafikförslaget
som redovisats ovan.
Modellen kördes med olika trafikmängder, först med nulägets trafikmängd och sedan
med 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % ökning från nulägets trafikmängd. I varje
scenario mättes trafiken på Söderåleden och Varbergsvägen, på sträckorna före
signalerna in mot korsningen.
Enligt resultaten har eftermiddagen mer begränsningar i kapaciteten än förmiddagen
och användes därför som utgångspunkt i analysen. I Figur 20 visas trafiken som
matades in i modellen (orange linje) mot hur mycket trafik som kan passera genom
korsningen (blå linje). Enligt dessa resultat uppstår en tydlig kapacitetsbrist i
systemet vid ca 30 % ökning från nuläget vilket kan ses i figuren då trafiken som
lyckas passera korsningen (blå linje) inte längre följer trafiken som vill passera
korsningen (orange linje).

Trafikflöde i korsningen Söderåleden/Varbergsvägen på
eftermiddagen
Fordon/timme
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Trafik ökning

Antal fordol som kan köra igenom korsningen

30%

40%

50%

Antal som vill köra igenom korsningen

Figur 20 Trafikflöde från simuleringsmodell i korsningen Söderåleden/Varbergsvägen på
eftermiddagen

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på Varbergsvägen söder om korsningen beräknades
utifrån volymen vid ca 30 % ökning där kapacitetsbristen uppstår. Trafiken som
passerar på Varbergsvägen i modellen mättes i både scenariot för förmiddagen (1265
fordon per timme) och för eftermiddagen (1893 fordon per timme). Utifrån dessa två
timmar, där varje timme antas motsvara 8 % av ÅDT, beräknas en trolig högsta
möjliga dygnstrafik till ca ÅDT 19 700 på Varbergsvägen i aktuellt trafikförslag.
Förändras förutsättningarna på något sätt genom till exempel förändrad fördelning av
resande över dygnet påverkas det beräknade kapacitetstaket.
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I det arbete som genomfördes som underlag för planprogrammet togs andra
trafikprognoser fram med andra metoder, till exempel utifrån Kungsbacka kommuns
makrotrafikmodell. Den här framtagna siffran är beräknad utifrån aktuellt
utformningsförslag vilket tidigare prognossiffror inte varit. Siffrorna är därmed inte
direkt jämförbara, istället bör den nya siffran ses som en precisering av tidigare
prognoser med en starkare koppling till planförslagets fysiska utformning.
Beroende på verklig efterfrågan, och om kapacitetsbrist skulle uppstå på
Varbergsvägen, så kommer utformningen av Lantmannagatan och Syréngatan att bli
än viktigare, så att dessa inte uppfattas som attraktiva smitvägar.
En medelhastighetsbild för området har tagits fram från modellen med den belastning
som råder vid det beräknade högsta möjliga flödet, se Figur 21. Den röda färgen
visar medelhastighet under 10 km/h vilket kan antas motsvara köbildning. Det är
väldig låga medelhastigheter söderut på Varbergsgatan samt västerut på Söderåleden
mellan korsningspunkterna vid det beräknade kapacitetstaket.

Figur 21 Medelhastighet i området med maximum trafikmängd i maxtimmen (EM).

Utifrån trafikanalysen kan det, utöver att den tillhandahåller underlag för
miljöutredningar om buller och luftkvalitet, dras slutsatsen att det i det utredda
stråket går att nå målet om att upprätthålla busstrafikens framkomlighet även efter
den punkt där framkomligheten för biltrafik börjar försämras. Det kvarstår dock
känsliga punkter så som där Varbergsvägen passerar under järnvägen i norr och inget
utrymme finns att passera stillastående trafik.
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Trafikalstring

En trafikalstring har tagits fram med utgångspunkt i parkerings- och
mobilitetsutredningen och trafikanalysen. För alstringen används Trafikverkets
alstringsverktyg som utgångspunkt, med antalet planerade parkeringsplatser som
referens för att bedöma rimligheten.
Alstringsverktyget ger en alstrad trafikvolym på ÅDT 1092. Detta bedöms vara en
alstring som är rimlig utifrån hur många parkeringsplatser som planeras och hur ofta
de kan antas omsättas per dygn. Närheten och tillgängligheten till centrum och
kollektivtrafikutbudet där gör att det bedöms rimligt att utgå från en alstring som
förutsätter att inte alla som har en bil använder den dagligen. Alstringen har fördelats
i vägnätet enligt dagens trafikmönster och med utgångspunkt i
parkeringsanläggningarnas placering enligt Figur 19.
En prognos har tagits fram med underlag i dagens trafikvolymer och beräknad
kapacitet i vägnätet enligt kapitel 3.3. Efter att alstringen från Sydöstra Centrum har
lagts ut i vägnätet har befintlig trafik räknats upp till den nivå där Varbergsvägen
bedöms ha nått sitt kapacitetstak. På så vis fås en trafikprognos som tar avstamp i
planerade förutsättningar och begränsningar i den fysiska infrastrukturen snarare än
en generell uppräkning som förutsätter kapacitetshöjande åtgärder. Det antas att
trafikvolymerna på övriga gator i direkt anslutning till planområdet inte kan fortsätta
att öka när Varbergsvägen nått sitt kapacitetstak eftersom vägen är en viktig länk för
passerande trafik. Prognosticerade trafikflöden redovisas i Figur 22.
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Figur 22. Prognosticerade trafikvolymer.
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Sammanfattning av förslag och konsekvenser

Inom trafikutredningen har det varit ett fokus på att ta fram förslag till fysisk
utformning för att nå uppställda mål. Inom ramarna för det trafikförslag som tagits
fram har följande aspekter beaktats och säkerställts:
En ökad framkomlighet för kollektivtrafik och för oskyddade trafikanter längs
Varbergsvägen genom kollektivtrafikkörfält och längsgående gång- och cykelbanor
utan korsningar på sträcka.
Gett relationen Varbergsvägen-Söderåleden en ökad prioritet i korsningspunkten
gatorna emellan för att göra det mer attraktivt att köra runt centrum och därmed
minska genomfartstrafiken där.
Genom att kontrollera ytanspråk för lokalgator och vändplatser säkerställs
tillgänglighet till den planerade bebyggelsen för leveranser, boende och de med
särskilda tillgänglighetsbehov. Angöringsplatser och vändplatser har stämts av med
exploatörens arkitekt så att kravet på tillgänglig angöring till entréer ska uppfyllas.
Varbergsvägen har getts en mer stadsmässig funktion och utformning med
förutsättningar att skapa en stadsmässig gestaltning ihop med intilliggande
bebyggelse.
Utformat Lantmannagatan och lämnat förslag på åtgärd på Syréngatan i syfte att
minska genomfartstrafiken på gatorna.
Säkerställt att det finns passager för oskyddade trafikanter tvärs Varbergsvägen både
i gatans ändar och i anslutning till hållplatsen i gatans mitt för att stärka kopplingar i
öst-västlig riktning.
En trafikanalys har genomförts för att undersöka en tänkbar högsta möjliga
trafikvolym på Varbergsvägen med den utformning som föreslås. Det beräknas att
Varbergsvägen har en trolig högsta möjliga ÅDT på 19 700. Analysen visar också att
busskörfälten ger god framkomlighet för busstrafiken även när biltrafikens
framkomlighet börjar försämras på grund av köer.
En trafikalstring på dygnsnivå som underlag för miljöutredningar avseende buller
och luftkvalitet har tagits fram.
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