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1 Inledning 

 

AFRY har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en trafikutredning som 

underlag i detaljplanearbetet för stadsutveckling inom kvarteret Liljan och Gjutaren, 

Kungsbacka kommun. 

Syftet med trafikutredningen är att utreda planens påverkan på det befintliga 

vägnätet genom en kapacitetanalys och att studera förslaget gällande angöring och 

föreslå utformning samt att se över detaljplanen i sin helhet sett ur en trafikaspekt.  

Utredningen omfattar även en nulägesbeskrivning av gång- och cykeltrafiken i plan- 

och närområde, samt förutsättningar för alla trafikslag inkl. parkering. 
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2 Bakgrund och syfte 
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan 

och Kungsbacka station. Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler 

och småindustrier, en förskola, ett mindre grönområde samt en återvinningsstation. 

Detaljplanområdet gränsar i öster till Varlavägen som är en viktig transportled i 

kommunen och utpekat som en av huvudentréerna till staden. I söder gränsar 

området till Borgmästaregatan och Varlaskolan. Området är cirka 40 000 kvm (4 

hektar) stort. 

 

 

Figur 1. Planområdet, källa:  Kungsbacka kommun 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en omvandling av befintligt 

verksamhetsområde genom planläggning av cirka 300 bostäder med viss del 

kommersiella lokaler, utbildningslokaler, parkering, utveckling av 

rekreationsområden samt skapa bättre kopplingar för samtliga trafikslag till 

angränsande områden. Ny bebyggelse föreslås att uppföras i mellan tre-sex våningar 

med den högre bebyggelsen i planområdets östra del mot Varlavägen. 

 

Syftet med trafikutredningen är att utreda planens påverkan på det befintliga 

vägnätet genom en kapacitetanalys och att studera förslaget gällande angöring och 

föreslå utformning samt att se över detaljplanen i sin helhet sett ur en trafikaspekt.  

Utredningen omfattar även en nulägesbeskrivning av gång- och cykeltrafiken i plan- 

och närområde, samt förutsättningar för alla trafikslag inkl. parkering.  
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3 Nulägesbeskrivning 
Planområdet är beläget i centrala delen av Kungsbacka intill Industrigatan, 

Borgmästaregatan och Varlavägen. Inom planområdet finns det i dagsläget 

verksamhetslokaler, småindustrier, grönområde, återvinningsstation, fritidsgård och 

förskola/skola och parkeringar. 

 
3.1 Lokalisering 

Intill planområdet finns följande målpunkter (avstånd anges från planområdets 

mittpunkt): 
  

 

Närservice och rekreation 

• Skolor och förskola – Varlaskolan (ca 150 m), Tingbergsskolan (ca 350 m), Varla 

Förskola (ca 350 m),  

• Natur/Rekreation - Kungsbackaskogen (ca 700m), Golfbana (ca 1,5 km), Badhusparken 

(ca 700 m) 

• Köpcentrum (Matbutik, caféer mm) – Kungsmässan (ca 300 m) 

• Idrottsanläggningar: Konstgräsplan (ca 100 m) och Tingbergsvallen/Tingbergshallen 

(ca 130 m) 

• Bibliotek: Kulturhuset Fyren (ca 400m) 

Kollektivtrafik 

• Buss – Hållplats Elof Lindälvs Gymnasium (ca 150m) 

• Tåg – Kungsbacka station (ca 700m) 

 

Centrum 

• Lokalt Centrum – Kungsbacka innerstad (ca 600 m), shopping och kultur- och nöjesliv 

• Göteborg Centrum – (ca 30 km) storstad 
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3.2 Vägsystemet 

Planområdet ligger i direkt anslutning till såväl huvudvägnätet som lokalgator vilket 

gör att det finns goda kopplingar till befintlig vägstruktur (se Figur 2). 

Tillgängligheten till planområdet bedöms god med närhet till 

kollektivtrafikhållplats, centrum och gång- och cykelbanor. 

 

 

Figur 2. Planområdet (röd linje) med gång- och cykelbanor (gröna linjer) och busshållplatser (blå linjer) 

 

Öster om planområdet ligger Varlavägen. Varlavägen utgör en del av huvudvägnätet 

och leder till E6:an i nordlig riktning, Kungsbacka Innerstad i söder och 

köpcentrumet Kungsmässan i öster. Varlavägen består av olika 

hastighetsbegränsningar. 40 km/h på den södra delen av Varlavägen, 30 km/h på 

sträckan förbi Varlaskolan och 60 km/h längre norrut. 

Strax väster om Varlavägen finns en kommunal gång- och cykelbana som ingår i 

huvudstråket för cyklister. 

Söder om planområdet ligger Borgmästaregatan. På Borgmästaregatan västerut 

gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h och leder till 

Tingbergshallen/Tingbergsvallen, Tingbergsskolan och Ängsgatan. Österut gäller 

hastighetsbegränsning 40 km/h och leder till Kulturhuset Fyren och vanligtvis till 

Kungsbacka station. I dagsläget är bron till Kungsbacka station under reparation och 

är därmed är vägen stängd för trafik.  

På västra sidan av Borgmästaregatan finns det smala gångbanor i form av trottoarer 

på båda sidorna. På östra sidan av Borgmästaregatan finns det gångbana på ena 

sidan och gång- och cykelbana på andra sidan. Söder om korsningen 

Industrigatan/Borgmästaregatan finns en gång- och cykelbana som leder till 

Varlaskolan (se figur 3). 
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Figur 3. Översiktsbild med avstängd bro (orange linje) och gång- och cykelbana till Varlaskolan (grön linje).  

Norr från planområdet ligger Östanvindsgatan och en gång- och cykelbana. 

Östanvindsgatan består av lägenhetshus. Östanvindsgatan har sin utfart längre 

norrut på Varlavägen. 

Väster om planområdet ligger Ängsgatan som kantas av villor. Ängsgatan är en 

återvändsgata.   

Inom planområdet ligger Industrigatan som är en kortare återvändsgata med 

vändplats och anslutning till parkeringar. Det finns smala gångbanor i form av 

trottoarer på båda sidorna av Industrigatan. 

Vid cirkulationen Borgmästaregatan/Varlavägen finns det övergångsställen samt 

cykelpassage.  Passagen till Borgmästaregatans västra del är hastighetssäkrad. 

 

Figur 4. Hastighetssäkrad passage vid västra infarten till Borgmästaregatan 
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3.3 Trafikvolymer 
Kungsbacka kommun har uppmätt trafik på Varlavägen och Borgmästaregatan 

under år 2014 och 2019. Mätningarna på Borgmästaregatan (väster om korsningen) 

presenterades på timnivå, maxtimmes visades infalla mellan klockan 07:00 och 

08:00. En trafikräkning genomfördes i korsningspunkten 

Varlavägen/Borgmästaregatan onsdagen den 8 september 2021 under förmiddagens 

maxtimme. Under trafikräkningen noterades trafikmängder samt svängfördelning i 

korsningspunkten Varlavägen/Borgmästaregatan. Även andelen tunga fordon 

noterades på Varlavägen.   

 

De observerade trafikmängderna validerades mot de trafikmängder som har 

uppmätts av kommunen. Mätningarna på Varlavägen och Borgmästaregatan (öster 

om korsningen) presenterades i årsdygnstrafik (ÅDT). Maxtimmen på dessa vägar 

antogs vara mellan 7-10 % av ÅDT. De observerade flödena stämde inte överens 

med de flöden som kommunens mätningar redovisade. Den främsta anledningen 

antas bero på att trafikräkningen utfördes när bron på Borgmästaregatan var stängd 

som resulterade i mindre trafikmängd i korsningen samt att trafikräkning 

genomfördes under Corona pandemin. För att korrigera trafikflöden i 

korsningen räknades trafiken upp till och från Borgmästaregatan Ö för att motsvara 

ÅDT från kommunen. Våra uppskattade trafikmängder kan innehålla någon 

avvikelse och därför behöver resultatet av beräkningarna därmed tolkas med 

försiktighet. 

 

Tungtrafik beräknades vara mellan 2 och 6 %. Kommunens trafikmätningar 

visade att andelen var mellan 5 och 6,5 %. Därför har 6 % andel tungtrafik används 

i CapCal beräkningen. 

 

Kapaciteten och belastningen i korsningspunkten har beräknats med hjälp 

av kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal. Verktyget beräknar kapacitet 

och belastning efter korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar. 

Belastningsgrad är ett mått på korsningens belastning i förhållande till 

kapacitet. Måttet beräknas i Capcal som baseras på Trafikverkets 

beräkningshandledning TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter TRV 

2013:64346. Belastningsgraden jämförs med korsningens önskade servicenivå där 

Trafikverket har gränsvärden för önskvärd respektive godtagbar servicenivå. För en 

korsning utformad som cirkulationsplats är belastningsgrad ≤ 0,8 på önskvärd 

servicenivå och belastningsgrad < 1 godtagbar. Om belastningsgraden blir 1 eller 

högre, är servicenivån i korsningen ej godtagbar. 

 

I figur 5 redovisas de trafikflöden som noterades på platsen vid trafikräkningen 

och belastningsgraden för respektive tillfart. Samtliga tillfarter har önskvärd 

servicenivå för nuläget. Det råder därmed inga kapacitetsproblem under maxtimmen 

vilket också styrktes under platsbesöket. 
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Figur 5. Trafikflöden och belastningsgrad i cirkulationen Varlavägen/Borgmästaregatan 

 

I figur 6 redovisas ett uppräknat trafikflöde i korsningen som antas vara mer 

liknande nuläge när bron är öppen. Trafik till och från Borgmästaregatan lades till 

med följande antaganden: förmidagens maxtimme är 10 % av ÅDT, jämn 

riktningsfördelning, trafikmönster är lika som från Borgmästaregatan V. 

Kapacitetberäkningen visade att samtliga tillfarter har önskvärd servicenivå 

för uppskattad nuläget och det råder därmed inga kapacitetsproblem under 

maxtimmen. Det uppräknad trafikflödet hänvisas härefter som nuläge och användes 

som underlag till prognos analysen.   
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Figur 6. Uppskattat trafikflöde samt belastningsgrad i cirkulationen Varlavägen/Borgmästaregatan 

  

 
3.4 Förutsättningar för kollektivtrafikresande 

Närmaste hållplats, Elof Lindälvs Gymnasium, är belägen på Varlavägen cirka 150 

meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras av linje 1 (Hede station - Fors), linje 

735 (Kungsbacka – Lindome). Turtätheten för respektive linje presenteras i Tabell 

1. 
 

Tabell 1. Turtäthet busslinjer vid Elof Lindälvs gymnasium 

Linje Turtäthet vardag Turtäthet helg 

1 (Hede station - Fors 30-minuterstrafik 

(rusning)  

60-minuterstrafik 

(resterande) 

60-minuterstrafik (Lör 09-

00) 

60-minuterstrafik (Sön 10-

22, 23-00)  

735 (Kungsbacka- Lindome) 2 avgångar per dag - 

 

Hållplatsen nås via gång- och cykelvägen längs Varlavägen. Passage över 

Varlavägen sker på övergångsstället i anslutning till hållplatsen. Mittrefuger 

möjliggör passage över en körbana i taget. 

Närmaste tågstation är Kungsbacka station som är belägen cirka 700 m från 

planområdet. Här avgår pendeltåg mot Göteborg. Öresundstågen stannar också här. 

Turtätheten presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Turtäthet tåg Kungsbacka station 

Tåg Turtäthet vardag Turtäthet helg 

Pendeltåg 15-minuterstrafik (rusning) 

30-minuterstrafik (icke-rusning) 

60-minuterstrafik (sena kvällar) 

30-minuterstrafik 

60-minuterstrafik (sena kvällar) 

Öresundståg 30-minuterstrafk (rusning) 

60-minuterstrafik (resterande) 

60-minuterstrafik 

 
 
 

3.5 Parkering 

Inom planområdet finns ett flertal parkeringsplatser. På Industrigatans västra sida är 

det tillåtet med parkering förutom vid en del av sträckan. Parkeringen är 

avgiftsbelagd mellan 8-22 på vardagar eller 1 timme med p-skiva.  

Utanför förskolan på Industrigatans västra sida finns fem parkeringsplatser. 

Parkeringsplatserna utanför förskolan tillåter max 15 minuters parkering 06-18 

under vardagar och är avgiftsbelagd mellan 18-06.  

Det finns 30 parkeringsplatser på Industrigatans nordöstra sidan. De är 

avgiftsbelagda mellan 8-22 på vardagar eller 1 timme med p-skiva. Det finns 

möjlighet till att ladda elbilar via laddstolpar.  

På Elektronens östra sida finns ca 25 parkeringsplatser som ligger på kvartersmark.  

Utanför planområdet finns det parkeringsplatser utanför fotbollsplanen söder om 

Borgmästaregatans västra sida. Det finns ett fåtal parkeringsplatser norr om 

Tingbergshallen respektive Tingbergsvallen. Dessa är reglerade med avgift 8-22 och 

1 timmas p-skiva. 

 

Figur 7. Kartbild över parkeringsplatser i planområdet samt närområdet 
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4 Planförslaget 
Planförslaget innehåller ca 300 bostäder i tre huskroppar i öster mot Varlavägen 

samt småhus i norra delen. Vidare planeras fastigheterna innehålla kommersiella 

lokaler, utbildningslokaler och parkering. I planområdets västra del planeras en 

skola och förskola med parkeringsgarage i källaren. Vidare än mer väster ut ska 

grönytan bibehållas samt en ny gång- och cykelbana anläggas se Figur 8. 

Utredningen har studerat angöringen till skolan (hämta-/lämna-zon, inlastning, 

nedfart parkeringsgarage) och detaljplanen i stort, sett till trafiksituationen. 

 

 

Figur 8 Tilldelat planförslag 

 

4.1 Trafikalstring 

För att uppskatta hur mycket trafik som den planerade bebyggelsen alstrar 

har Trafikverkets Trafikalstringsverktyg använts. Alstringen är baserad på 

den information som delgivits om antal lägenheter, antal elever i förskolan och 

skolan samt lokalareor. I Trafikalstringsverktyget har lokalareorna antagits vara 

restauranger. En sammanställning av resultaten från trafikalstringsverktyget 

redovisas i Bilaga 1. Enligt Trafikalstringsverktyget alstras 4 402 resor (exkl. 

nyttotrafik) från exploateringen var 18 % reser med bil, se Figur 9 av 
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färdmedelsfördelning. Exploateringen uppskattas alstra 641 fordon/dygn 

(ÅDT) inkluderad nyttotrafik för planområdet. 

 

Figur 9 Skattad färdmedelsfördelning från exploateringen. 

De trafikalstringstal som verktyget använder har låg (lägenheter), medel 

(förskola) respektive hög (skola, restaurang) osäkerhet, vilket innebär att resultaten 

bör tolkas med försiktighet. Trafikalstringsverktyget alstrar trafik för varje 

markanvändningstyp var för sig utan att ta hänsyn till samlokaliseringen vilket kan 

leda till överskattning. 

En känslighetsanalys har utförts eftersom trafikalstringen har hög osäkerhet. I 

känslighetsanalysen beräknas hur stora trafikmängder som korsningen kan hantera 

innan belastningsgraden överstiger 1, vilket innebär ständigt växande köer.  

4.1.1 Antaganden  
Följande antaganden har gjorts för att ta fram svängfördelning samt timflöden 

för den alstrade trafiken:  

  

• Förmiddagens maxtimme antas utgöra 10 % av ÅDT för alstringen från 

bostäderna och verksamheten.   

• Förmiddagens maxtimme antas utgöra 20 % av ÅDT för alstringen från skolan 

och förskolan.   

• Under förmiddagens maxtimme antas att 50 % av den alstrade 

trafiken till verksamheterna, förskolan och skolan är på väg ut från 

området samt 50 procent in i området.  

18%

15%

12%

53%

2%

Färdmedelsfördelning

Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Fots

Annat
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• Under förmiddagens maxtimme antas att 70 % av den alstrade trafiken 

till bostäderna är på väg ut från området samt 30 % in i området.  

• Den alstrade trafiken från planområdet antas ha samma resmönster 

som dagens trafik.  

 

Den alstrade trafiken till detaljplaneområdet under maxtimmen i 

korsningspunkten Varlavägen/Borgmästaregatan redovisas i Figur 10.  

 

Figur 10. Trafikalstring och rörelsemönster under förmiddagens maxtimme för trafik till tillkommande bebyggelse. 

  

4.1.2 Prognosår 2040  

Kommunen har en trafikmodell utifrån de byggnadsplaner kommunen hade då och 

regionens allmänna befolkningsutveckling. I den bedöms Varlavägen ha 17 000 

fordon/dygn året 2040 jämfört med 15 100 fordon dygn året 2014, ca 13 % 

ökning1. De nuvarande trafikmängderna i korsningspunkten har räknats upp till år 

2040 med ökningen som modellen bedömer. Var en del av trafiken från 

Borgmästaregatan V försvinner (verksamheter som rivs) används trafikmängder från 

 
1 Data hämtad ur mail från Sara Johansson, Kungsbacka kommun, 2021-09-01. 

bookmark://_bookmark23/


17 

Trafikutredning kvarteret Liljan och Gjutaren     Kungsbacka 
kommun 
  

 

mätning öster om Industrivägen i analysen med alstringen. Uppräkningen av 

trafiken till år 2040 inkluderat den alstrade trafiken från planområdet ger 

maxtimflöde enligt Tabell 3 nedan. 
 
  

Tabell 3. Sammanställning av trafikmängder i cirkulationen Varlavägen/Borgmästaregatan 

  2021  2040  

Maxtimme  Maxtimme  

Till  Från  Till  Från  

Borgmästaregatan V  106  94  138  137  

Varlavägen N  577  506  668  582  

Borgmästaregatan Ö  401  396  453  448  

Varlavägen S  381  469  439  532  

  

Nedan presenteras resultat av kapacitetsanalysen för prognosår 2040. Trafiken år 

2040 ger följande resmönster och belastningsgrader i 

korsningspunkten under förmiddagens maxtimme, (se figur 11). Samtliga tillfarter 

har önskvärd servicenivå för prognosår 2040. Högst belastning har Varlavägen 

S där belastningsgraden beräknas till 0,49 för prognosår 2040. Framkomligheten 

bedöms vara god i korsningspunkten för prognosår 2040.  

 
  

 

Figur 11. Trafikflöden samt belastningsgrad för prognosår 2040 under förmiddagens maxtimme. 
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En känslighetsanalys har även genomförts för att beräkna hur stora 

trafikmängder korsningen kan hantera innan belastningsgraden överstiger 1, vilket 

innebär ständigt växande köer. Utöver de trafikmängder som har tagits fram 

för prognosår 2040 kan korsningspunkten hantera upp till ytterligare  60 % mer 

trafik i samtliga tillfarter.   

  

Osäkerheten kring att trafikräkningen, som ligger till grund för analysen, har 

genomförts under brostängning på Borgmästaregatan Ö samt validerats mot 

sju år gamla mätningar bedöms vara betydligt mindre än marginal som finns i 

korsningspunkten enligt känslighetsanalysen. Utifrån känslighetsanalysen bedöms 

även trafiken som använder parkeringsgarage inte ha stor påverkan på 

framkomligheten .  

  

4.1.3 Påverkan på det statliga vägnätet 
  

Två trafikplatser på E6 finns nära planområdet, en som är belägen ca 1,6 km 

väster om planområdet och en som är belägen ca 2,7 km norr om 

planområdet. Mellan planområdet och trafikplatserna finns bostadsområden och 

verksamheter. Det är viktigt att trafiken som alstras till och från planområdet inte 

påverkar framkomligheten på E6 negativt. Framtagen trafikanalys visar 

att 65 fordon alstras till och från planområdet via Varlavägen N och 37 fordon 

till och från planområdet via Varlavägen S under förmiddagens 

maxtimme. Trafikmängderna på ramperna på trafikplatserna studerades och den 

norra trafikplatsen har högre trafikmängder än den som är närmare. Om hela 

alstringen som kör via Varlavägen N kör också via norra trafikplatsen ökas 

trafikmängden i maxtimmen mellan 5-10% jämfört med nulägets trafikmängd på 

rampen. Det är dock osannolikt att hela trafiken från exploateringsområdet kör till 

E6 och därför är den beräknade ökningen från alstringen på ramperna ett värsta 

scenario. När trafikräkningen genomfördes på plats, vid Varlavägen och 

Borgmästaregatan, noterades inga framkomlighetsproblem i motet.  Planområdets 

påverkan på trafikplatsen och E6 bedöms vara försumbar. Planområdet är planerat i 

central läge Kungsbacka, var det finns goda kommunikationer med andra färdmedel 

än bil, vilket också bidrar till att begränsa påverkan på det statliga vägnätet.   
 

 

4.2 Angöring 
Angöringen till den nya förskolan i planförslaget, som ligger i den västra delen av 

byggnaden, har idag planerats till två parkeringsrader från norr till söder. Om 

parkeringarna i stället flyttas till ytans norra ände, mot fasaden, så behöver inte barn 

och föräldrar på väg till förskolan korsa ytan med backande bilar. I tilldelat material 

hade 12 parkeringsplatser (11 efter att en behövdes ta bort då den var 

siktskymmande) ritats in och med den nya utformningen får 9 st platser plats. I norr 

anläggs förslagsvis en 2.5 meter bred trottoar så att en trafiksäker angöring till 

förskolan säkras. Infarten till parkeringsgaraget flyttas 2 meter väster ut så att 

grönytan till väster om infarten bli 5 meter istället för 7 meter. Infarten breddas 

också till 5.5 meter för att möjliggöra möte. Vidare lämnas en 1 meter bred refug 

mellan infarten till parkeringsgaraget och parkeringarna samt mellan parkeringsytan 

och gång- och cykelbanan  i söder. Infarten till parkeringen blir 5.5 meter bred. 

Angöringen till skolan behålls så som den är planerad idag med tillägget att den 2.5 
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meter breda trottoaren löper hela vägen via fasaden. Det tre parkeringsplatserna i 

”trafikön” tilldelas förslagsvis personal då dessa kräver att parkeringsytan med 

backande fordon beträds. Viktigt är också att det parkeringar i öster ansluts till 

”torgytan” på ett trafiksäkert sätt.  

 

Idag föreslås fyra ut- och infarter mot Borgmästaregatan; en för parkeringsgaraget, 

en för parkeringen till förskolan samt en in och en utfart till parkeringen för skolan. 

Detta kan inte anses som optimalt då bilartill och från parkeringarna kommer 

passera den nya gång- och cykelbanan. Just här är det därför extra viktigt med god 

sikt för samtliga trafikslag för att minska risken för olyckor. Förskolan och skolans 

parkering bör separeras, då de kräver olika mycket av trafiksituationen. I 

sammanvägning med att området är begränsat, så anses ändå detta som det enda 

alternativet med antalet platser samt begränsningen i yta. Utformningen begränsas 

också av byggnaden utformats så att leveranser behöver sker på samma yta som 

barn hämtas och lämnas. Om leveranser fortsatt ska ske på samma yta behöver dessa 

begränsas till tider då hämtning och lämning inte sker, önskvärt vore att leveranser 

och sophämtning separerar från hämta och lämna.. Förslagsvis regleras parkeringen 

till skolan som enkelriktade in och utfarter. För förslaget i sin helhet se ritning 

205198-201. 

    

4.3 Utformningen i sin helhet 
Utöver att studera angöringen till förskolan och skolan har utredningen även 

fokuserat på trafiksituationen i sin helhet på Industrigatan, Borgmästaregatan samt 

Tvärgatan enligt liggande förslag. Där har fokus legat på de olika 

trafikslagenframkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet samt fokuserat på eventuella 

brister. Gång- och cykelbanan längs med Borgmästaregatan bör förses med en 

skyddsremsa på 0,3 meter mot biltrafiken (enligt Kungsbacka kommuns dokument 

Gatusektioner daterat 2020-06-12) då ingen angöring finns, på sträckan öster om 

Industrigatan finns en lastplats och där bör skyddsremsan öka till 1 meter enligt 

samma dokument. Korsningen Borgmästaregatan-Industrigatan och Industrigatan-

Tvärgatan behöver ses över sett till sikten då träd har placerats inom sikttriangeln, 

andra alternativ än träd kan ses över (se figur 12).  
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Figur 12. Sikttrianglar i korsning med Industrigatan, rit. 205198-202 

På Industrigatans västra sidan finns enligt förslaget parkeringar och radier in och ut 

till parkeringsplatser som behöver ses över då de i dagsläget verkar vara 90 grader.  

 

Tvärgatan har en vändplats med en ingång med väldigt små radier. Detta kommer 

att göra det svårt för Sopbilar/flyttbilar att använda sig av hela lastplatsen och mer 

backningar än nödvändigt kommer att ske. Så som vändplatsen är utformad idag 

behöver sopbil (Los) backvända. Det blir också en väldigt smal gångpassage norr  

om vändplatsen mot fasad som dessutom lastbilar riskerar att svepa över, (se figur 

13. 

 

Figur 13. Vändplats Tvärgata, rit. 205198-202 



21 

Trafikutredning kvarteret Liljan och Gjutaren     Kungsbacka 
kommun 
  

 

I norra hörnet av området bör anslutningen till servicevägen ses över, ska denna ske 

från parkeringen, väldigt smal passage eller via gång och cykelbanan läng den norra 

fasaden, (se figur 14). 

 

Figur 14. Anslutning till serviceväg, rit. 205198-203 

 


