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1 Inledning
En ny detaljplan ska tas fram för ett område på södra Tjörn, mellan orterna Bleket
och Rönnäng. Se Figur 1 för karta.

I lagunen norr om Stansviks industriområde ska detaljplan för en småbåtshamn
med tillhörande verksamheter prövas. Området har idag en gällande detaljplan där
det i områdets norra del finns möjlighet för en ny utfartsväg till väg 169. Se Figur
2 för utdrag från plankarta.
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Figur 1. Karta med markerat läge för planområdet (Eniro, 2017).

5 (26)

Figur 2. Utdrag från plankarta, Detaljplan för del av Aröd 1:241 m.fl. fastigheter (Tjörns
kommun, 2008).

Förutom småbåtshamn med verksamheter, finns det i planområdets västra del
(Springholmen) planer på ett gångstråk längs med vattnet. Detta för att
tillgängliggöra Springholmen och anordna versamhetslokaler av sjöbodskaraktär.
Dessa lokaler behöver eventuellt tillgängliggöras för bil och lätt lastbil, beroende
på de geotekniska förutsättningarna, antingen på sydvästra sidan om berget eller
med nordvästlig väg tvärs över Springholmen. Dessutom planeras det för lokaler
med verksamheter på den östra sidan om Springholmen. Öster om väg 169 ska det
prövas för ca 30-40 bostäder. Där finns det idag ett fåtal fritidshus och en gångoch cykelväg mellan Rönnäng och och Bleketskolan.
Se Figur 3 och Figur 4 för exploatörernas skissförslag samt förklarande texter.
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Ambitionen med detaljplanen är också att knyta ihop Bleket och Rönnäng med
hjälp av en gång- och cykelväg längs väg 169.
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Figur 4. Planskiss över det östra exploateringsområdet, Rönnäng 1:65 (Tjörns kommun,
2016).
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Figur 3. Planskiss över det västra exploateringsområdet, Aröd 1:241 (planskiss från Tjörns
kommun, 2016).
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Syftet med trafikutredningen är att utreda trafikförhållandena inom planområdet,
med fokus på att:
•
•
•
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•

Studera möjlig utformning av en infartsväg i söder
Ta fram sektioner på gata genom nytt bostadsområde
Studera lämplig sektion och möjlighet att få plats med gång- och cykelväg
längs väg 169
Studera förväntad trafikbelastning och lämplig utformning av befintlig
korsning vid infart till bostadsområdet och en ny korsning till den norra
delen av verksamhetsområdet
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2 Förutsättningar
Planområdet karaktäriseras av klipplandskap med spridda fritidshus. I söder
angränsar planområdet till Stansviks industriområde med blandade verksamheter
inom tillverknings- och serviceindustrin. Dessutom är Tjörns ishall belägen här. I
den norra delen av planområdet, i angränsning till Springholmen, finns en
byggvaruhandel, ett bageri samt kajakuthyrning. Cirka 400 meter öster om
planområdet ligger Klädesholmens nya kyrkogård.
Övriga målpunkter är Bleketskolan nordöst om planområdet och Klädesholmen
med bland annat flera restauranger och en livsmedelsbutik, nordväst om
planområdet. Söder om planområdet ligger samhället Rönnäng med bland annat
livsmedelsbutik och Rönnängs skola.
Väg 169 tillhör det övergripande huvudnätet och är ca 9 meter bred, varav 7 meter
bred körbana. Väghållare är Trafikverket och skyltad hastighet är 70 km/tim i höjd
med planområdet. Belysning saknas längs vägen.
Anslutande vägar vid planområdet är Ängholmsvägen i söder samt en infartsväg
till fritidshusen och kyrkogården på den östra sidan av väg 169. Båda vägarna har
enskilda väghållare, varav Ängholmsvägen är klassad som lokalgata med
hastighetsbegränsning 30 km/tim. Vägen på den östra sidan av väg 169 är 4,1
meter bred och innehar klass 9 (skogsväg) enligt NVDB:s funktionell vägklass och
har hastighetsbegränsning 70 km/tim.

Gång- och cykeltrafiken är i höjd med planområdet idag hänvisade till ca 1 meter
bred vägren på vardera sida om väg 169. Söder om planområdena finns en
kombinerad gång- och cykelbana på nordöstra sidan av vägen. GC-banan är ca 2,5
meter bred och viker i höjd med Tjörns ishall av norrut, genom den östra delen av
planområdet, mot Bleketskolan och är därmed ett viktigt cykelstråk för skolbarn. I
höjd med ishallen finns även en osäkrad gång- och cykelpassage över väg 169 som
ansluter till en ca 25 meter lång gång- och cykelväg som leder fram till ishallen.
Längs Ängholmsvägen och den östra vägen till kyrkogården är gående och
cyklister hänvisade till blandtrafik.
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Utdrag ur olycksdatabasen STRADA visar att det inte har skett några trafikolyckor
inom eller i anslutning planområdet under de senaste 5 åren.
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Kollektivtrafiken i anslutning till planområdet utgörs av busslinjerna 355, 964, 965
och Tjörn Express som stannar vid busshållplats Rönnängs ishall, i den södra
änden av planområdet. Vid busshållplatsen Bleket hamnplan, på Strandgatan norr
om planområdet, stannar busslinjerna 356, 965 och Tjörn Express.
Parkeringsplatsen vid ishallen samt parkering Dyrön-Åstål, norr om ishallen är de
stora parkeringsplatserna inom planområdet. Övrig parkering sker inom tomtmark.
Se Figur 5 nedan för översiktskarta.
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Figur 5. Översiktskarta (Lantmäteriet, 2016).
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3 Trafikmängder
3.1 Nuvarande trafik

Figur 6. Karta med markerat läge för trafikmätning (Trafikverket, 2013).
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Enligt stickprovsmätningar på väg 169, genomförda på uppdrag av Trafikverket
2013, så trafikeras vägen med en ÅDT på 2500 fordon, varav 7,6 % tung trafik.
Mätningarnas läge framgår av Figur 6. Mätningar under sommarmånaderna visar
dock på ett betydligt högre trafikflöde och det teoretiska medeldygnsflödet har
beräknats till ca 3300 fordon under juli månad jämfört med ca 1800 – 1900 fordon
i januari. (Trafikverket, 2013)
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3.2 Trafikalstring ny bebyggelse
Nya bostäder:
Bostäderna antas användas som permanentbostäder men då de ligger nära
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, skola och viss handel antas att de som
bosätter sig här inte vara lika bilberoende som de som bor på många andra platser
på Tjörn. De nya bostäderna antas därför alstra 4,5 bilresor per bostad på ett vanligt
vardagsdygn. 40 nya bostäder antas därför alstra 180 fordonsrörelse per
vardagsdygn.
Småbåtshamn och verksamheter i det norra området:
Den befintliga byggvaruhandlen antas alstra ca 100 fordonsrörelser per dygn.
Denna trafik angör i dag via Bleketvägen till Strandvägen men antas i framtiden
komma att använda den nya infartsväg från väg 169 som finns med i gällande
detaljplan men ännu inte byggts.
Marinan och småbåtshamnen vill bygga ca 190 parkeringsplatser i området som
nås från den norra infartsvägen. Varje parkeringsplats antas omsättas 2 ggr per
dygn och därtill kommer ett antal transporter med större fordon vilket innebär att
denna verksamhet antas alstra ca 400 fordonsrörelser per vardagsdygn.
Småbåtshamn och verksamheter i det södra området:
Marinan och småbåtshamnen vill bygga ca 160 parkeringsplatser i området som
nås från Ängholmsvägen i söder. Dessa parkeringsplatser antas omsättas 2 ggr per
dygn och vilket innebär att denna verksamhet antas alstra ca 350 fordonsrörelser
per vardagsdygn.

3.3 Påverkan av trafikökning
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Den nya verksamheten och de nya bostäderna kommer att bidra till en ökning av
trafikmängderna på väg 169. Årsdygnstrafiken på sträckan kan väntas öka från
2 500 fordon till ca 3 500 fordon. Även fortsättningsvis kommer trafikmängden ett
sommardygn vara betydligt högre än under ett medelvardagsdygn.
Även i korsningen väg 169 – Ängholmsvägen kommer trafiken att öka. Korsningen
är idag utformad som en trevägskorsning med en mittrefug för att underlätta för
fotgängare och cyklister att korsa väg 169, se Figur 7 och Figur 8.
Hastighetsgränsen är här 50 km/tim och dagens korsning förväntas klara den
förväntade trafikökningen utan att några problem med varken kapacitet eller
trafiksäkerhet uppkommer.
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Figur 7. Foto som visar korsningen väg 169 – Ängholmsvägen.

Trafikmängderna kommer att öka betydligt på anslutningsvägen till bostäderna
öster om väg 169 i samband med att fler bostäder byggs i området. I dag ansluter
vägen i en trevägskorsning med väjningsplikt på en sträcka av väg 169 där
hastighetsgränsen är 70 km/h, se Figur 13. Dagens korsning bedöms klara den
förväntade trafikökningen utan att några problem med varken kapacitet eller
trafiksäkerhet uppkommer. Det bedöms dock som lämpligt att sänka hastigheten
även på denna sträcka till 50 eller 60 km/h. Den nu planerade utbyggnaden innebär
att gränsen mellan Rönnäng och Bleket blir mer diffus och att det därför är
olämpligt att ha kvar en mycket kort sträcka med 70 km/h mellan de båda
tätorterna. För att förtydliga att man befinner sig inom en tätort med lägre
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Figur 8. Foto som visar korsningen väg 169 – Ängholmsvägen.
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hastighetsgräns hade det kunnat vara lämpligt att markera korsningen med
mittrefug. Dessutom skulle en mittrefug underlätta passage för gående och
cyklister.

Figur 9. Foto som visar korsningen där befintlig enskildväg ansluter väg 169.
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Den norra delen av marinan och småbåtshamnen kommer att anslutas via en ny
korsning längs väg 169. Denna korsning finns redan med i gällande detaljplan men
har ännu inte byggts. En vanlig trevägskorsning med väjningsplikt bedöms klara de
trafikmängder som förväntas vid korsningen. Det bedöms som lämpligt att sänka
hastigheten på väg 169 till 50 eller 60 km/h. För att förtydliga att man befinner sig
inom en tätort med låg hastighetsgräns hade det kunnat vara lämpligt att markera
korsningen med någon eller flera mittrefuger. Dessa refuger måste dock utformas
så att de ibland stora transporterna som kommer att använda korsningen kommer
fram. Gång- och cykelbanan som planeras längs västra sidan av väg 169 kommer
att korsa den nya infartsvägen (se avsnitt 4.3). För att ge nog god trafiksäkerhet är
det lämpligt att utforma gång- och cykelpassagen som en upphöjd passage och ge
fotgängarna och cyklisterna möjlighet att mellanlanda på en mittrefug i mitten av
passagen. Se Figur 10 för foto över läget för ny korsning.

Figur 10. Foto som visar sträckan där en ny korsning kommer att öppnas.
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4 Trafikförslag
4.1 Infartsväg i söder
Två alternativ för infartsväg till det södra exploateringsområdet har studerats.
Alternativ 1 utgår ifrån, av exploatören, föreslagen väg och alternativ 2 följer
befintlig anslutningsväg från Ängholmsvägen. I avsnitten nedan presenteras
förutsättningarna samt fördelar respektive nackdelar för respektive alternativ. I
Figur 11 syns planritning med de två alternativen schematiskt inritade.

Figur 11. Alternativ för infartsväg söderifrån.

Alternativ 1 innebär en ny infartsväg söderifrån, mellan väg 169 och ishallens
parkering. Föreslagen sektion för denna väg är en 5,5 m bred körbana.
Minsta avstånd mellan Klädesholmen Seafoods fastighetsgräns och berg i dagen är
4 meter enligt mätningar i grundkarta. Avstånd mellan fastighetsgräns och dike är
6,3 – 9,5 meter. Verkligt avstånd mellan Seafoods staket och dike tycks dock vara
0-1 meter då staketet har byggts utanför fastighetsgränsen. Se Figur 12 för bilder.
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4.1.1 Alternativ 1 – infart sydöst, enligt exploatörsskiss
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Ytterligare finns det ett teknikhus, sydöst om Seafoods fastighet. Detta hus finns
inte med på grundkartan och exakt läge bör därför undersökas vidare. Se Figur 13
för foto. Se Figur 14 för planskiss över föreslagen utformning.

Figur 12. Foto med vy norrut respektive söderut, över området mellan Seafood och väg
169.
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Figur 13. Foto som visar teknikhus utanför Seafoods fastighet.

Figur 14. Förslag på infartsväg öster om Seafood, visad med röd heldragen linje.

2017-04-11
Trafikutredning för detaljplan: Marina, bostäder och verksamhet Aröd detaljplan Rönnäng 1:65, Aröd 1:241 m.fl., Tjörn

16 (26)

Fördelar
 Seafoods verksamhet störs inte av trafiken till den nya bebyggelsen och
parkeringsplatserna.
Nackdelar
- Otillgänglig miljö med vattenfyllt dike samt berg som behöver sprängas.
- Hög kostnad för ny väg.
- Teknikhus ligger eventuellt i vägen för föreslagen väg.

4.1.2 Alternativ 2 – befintlig infart från Ängholmsvägen
Alternativ 2 innebär att nyttja befintlig infartsväg från Ängholmsvägen, mellan
Klädesholmen Seafoods kyllager och fabrik. Se Figur 15 för foto. Förslaget
innebär att befintlig väg som är 5,7-6,1 meter bred och idag slutar i en vändplats,
förlängs norrut till den nya småbåtshamnen. Dessutom föreslås en 2 meter bred
gångbana då utrymme finns mellan befintlig väg och fastighetsgräns.

Fördelar
 Kostnadseffektivt då gatan endast behöver förlängas norrut.
 Utrymme finns till att anlägga en gångväg längs med befintlig väg.
Nackdelar
- Tvingar Klädesholmen Seafood att ha grindar mellan sina
verksamhetslokaler, vilket för dem innebär logistikproblem.
- Bristande trafiksäkerhet p.g.a. backrörelser för Seafoods transporter.

2017-04-11
Trafikutredning för detaljplan: Marina, bostäder och verksamhet Aröd detaljplan Rönnäng 1:65, Aröd 1:241 m.fl., Tjörn

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\104\39\1043975\5
arbetsmaterial\01 dokument\u\trafikutredning aröd detaljplan bostäder och
marina.doc

Figur 15. Foto som visar befintlig infartsväg från Ängholmsvägen.
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4.2 Ny gata genom bostadsområde
Mellan väg 169 och det nya bostadsområdet går idag en 4,1 meter bred enskild väg.
Genom det planerade bostadsområdet går en ca 2,6 meter bred gång- och cykelväg
som används som infartsväg av de fåtal fastigheter som idag finns i området. Se
Figur 16 för bild.

Figur 16. Befintlig GC-väg genom det planerade bostadsområdet.
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Eftersom det är ett viktigt gång- och cykelstråk för skolbarn, föreslås en gång- och
cykelbana genom området liksom idag. Enligt GCM-handboken bör en oseparerad
dubbelriktad gång- och cykelbana vara 3,0 meter vid litet cykelflöde. På
landsbygden där antalet fotgängare och cyklister inte är så stort kan bredden på
gång- och cykelbanan minskas till 2,25-2,5 meter. (SKL och Trafikverket, 2010)
VGU har varken krav eller råd gällande oseparerad dubbelriktad gång- och
cykelbana utan förespråkar från cykelbanan åtskild gångyta på minst 1,8 meters
bredd. Minsta rekommenderade bredd för dubbelriktad cykelbana utan sidohinder
är 2,4 meter vid lågt cykelflöde. (Trafikverket, 2015) Eftersom gång- och
cykelflödet förväntas vara relativt lågt och att kommunen och exploatören önskar
bredda befintlig väg så lite som möjligt har det valts att använda 2,4 meter som
utgångspunkt vid analyserade sektioner i följande avsnitt.
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4.2.1 Alternativ 1 – GC-bana avskild med pollare
För att minimera vägutrymmet föreslås en lösning där körbanan anpassas för att
rymma ett fordon. En konsekvens av detta är att ett av fordonen måste nyttja gångoch cykelbanan vid möte. Gång- och cykelbanan skiljs åt från körbanan med 0,3 m
bred vägmarkering och pollare. För att renhållningsfordon och plogbilar skall
kunna ta sig fram utan problem krävs 3,5 m bred körbana, med viss breddökning i
kurvorna. Vid bergsskärning krävs extra säkerhetsutrymme intill gång och
cykelbanan. Se Figur 17 och Figur 18 för sektionsskisser.

Figur 17. Pollare – körbana anpassad
efter renhållningsfordon/plogbil.

Figur 18. Pollare – körbana anpassad efter
renhållningsfordon/plogbil samt säkerhetsavstånd till GC vid bergsskärning.

4.2.2 Alternativ 2 – GC-bana med kantsten

Figur 19. Gång- och cykelbana med kantsten – personbil kan möta lastbil.
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I alternativ 2 föreslås en gång- och cykelbana som är avskild från körbanan med
kantsten istället för vägmarkering och pollare. Denna lösning är mer utrymmesoch kostnadskrävande jämfört med alternativ 1. Den totala vägsektionen blir 7,45
m istället för 6,50 m i alternativ 1. Detta då körbanan måste göras tillräckligt bred
för att lastbil och personbil skall kunna mötas. Trafiksäkerheten och tryggheten
anses dock bli något bättre med alternativ 2 eftersom gång- och cykelbanan är helt
avskild från biltrafiken. Kombinationen kantsten och smal gång- och cykelbana
skapar dock en fallrisk för cyklisterna. Se Figur 19 för sektionsskiss. Liksom i
alternativ 1 krävs breddning i kurvorna.
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För att minska vägutrymmet skulle en variant av alternativ 2 kunna vara 4,15 meter
bred körbana istället för 4,95 meters bredd. Detta skulle emellertid innebära att
personbil och lastbil inte kan mötas. Möten mellan lastbil och personbil får vid
denna lösning istället ske vid mötesplatser eller på uppfarter till fastigheterna. Se
Figur 20 för bild över sektionen.

Figur 20. Gång- och cykelbana med kantsten, personbil kan möta personbil.

4.2.3 Alternativ 3 – GC i blandtrafik
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Ett tredje utformningsalternativ för bostadsgatan skulle vara att låta gång- och
cykeltrafik ske i blandtrafik. För att personbil och lastbil skall kunna mötas blir
vägutrymmet 4,95 m brett. Sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och med tanke på
gång- och cykelvägens betydelse för barn och ungdomar är detta förslag negativt.
Se Figur 21 för bild.

Figur 21. Gående och cyklister i blandtrafik med möjlighet för personbil och lastbil att
mötas.
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Även här skulle ett alternativ kunna vara att smalna av körbanan och låta möte
mellan lastbil och personbil ske vid avsedda mötesplatser eller på uppfarter. Se
Figur 22 för bild.

Figur 22. Gående och cyklister i blandtrafik utan möjlighet för personbil och lastbil att
mötas.

4.3 GC-bana längs med väg 169

Väg 169 idag är 9 meter bred och saknar belysning. Det finns inga möjligheter att
hitta en lösning där både körbana och gång- och cykelbana samt belysningen, som
gång- och cykelbanan bör förses med, ryms inom befintlig vägbredd utan vägen
måste breddas. Längs delar av sträckan innebär det att bergspartier nära vägen
måste sprängas. För att minimera behovet av breddning och sprängning föreslås här
enbart lösningar där gång- och cykelbanan ligger tätt intill vägen. Se Figur 23 Figur 25 för förslag på sektioner. I Figur 23 visas alternativ med 0,4 m bred
skyddsremsa mellan körbana och gång- och cykelbana, medan det i Figur 24 är en
0,1 m bred kantsten mellan gång- och cykelbana och körbana. I Figur 25 visas
förslag på sektion med 0,1 m bred kantsten vid bergsskärning. En förutsättning för
föreslagna sektioner är att vägens hastighet sänks till 50 eller 60 km/tim.
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Lämpligaste sida för ny gång- och cykelbana anses vara den sydvästra sidan. Detta
då målpunkterna är många på denna sida, samt att det i norr kan skapas en smidig
anslutning till befintlig gång- och cykelväg norr om Strandgatan, som i sin tur leder
vidare till bland annat Bleketskolan via gång- och cykeltunnel under väg 169.
Alternativ med gång- och cykelbana på nordöstra sidan av vägen har därför inte
djupstuderats.
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Figur 23. GC-bana längs väg 169 – upphöjd GC-bana med 0,4 meter bred skyddsremsa.
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Figur 24. GC-bana längs väg 169 – upphöjd GC-bana med kantsten.

Figur 25. GC-bana längs väg 169 – upphöjd GC-bana med kantsten vid bergsskärning.
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4.4 Slutsats/rekommendation
Infart söder
Eftersom alternativ 1 innebär en betydligt större kostnad och teknisk utmaning
rekommenderas alternativ 2 där befintlig anslutningsväg nyttjas och förlängs norrut
till den nya småbåtshamnen. Förslagsvis kompletteras vägen med en gångbana på
en av dess sidor samt att körbanan förses med nytt slitlager.
Ny bostadsgata
Eftersom befintlig anslutningsväg, vägen mellan väg 169 och befintlig gång- och
cykelväg, endast är 4,1 meter bred kan personbil och lastbil inte mötas utan
problem. För att möjliggöra möten samt fungera väl vid ökade trafikmängder är det
därför lämpligt att anlägga 1-2 mötesfickor längs befintlig vägsträcka.
Den nya gatan genom bostadsområdet föreslås en utformning enligt alternativ 1 (se
Figur 26 nedan) med markerad gång- och cykelbana och pollare för extra skydd.
Pollarna placeras med hänsyn till infarter till fastigheter och att det ska vara möjligt
att köra in mellan pollarna och utnyttja gång- och cykelbanan vid möten.
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Figur 26. Föreslagen utformning för ny bostadsgata.
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Gång- och cykelbana längs med väg 169
Gång- och cykelbanan längs med väg 169 föreslås på den sydvästra sidan av vägen
med föreslagen utformning enligt Figur 27 nedan och sänkning av skyltad
hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykelbanan föreslås en bredd på minst 3 meter
med 0,4 meter bred skyddsremsa mot vägen. Eftersom väg 169 är en statlig väg
krävs normalt vägplan för ombyggnad av vägen. Eventuellt är den föreslagna
ombyggnaden så begränsad att den efter ett ställningstagande från Trafikverket kan
klassas som ej byggande av väg, dvs typfall 1, och en vägplan därmed inte behöver
tas fram. Normalt är det dock punktåtgärder så som en ny busshållplats som klassas
som ej byggande av väg och inte cykelbanor längs en lite längre sträcka.
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Figur 27. Föreslagen utformning av gång- och cykelbana längs med väg 169, vy söderut.

Korsningar med väg 169
Anslutningarna till väg 169 föreslås få en utformning som trevägskorsningar med
väjningsplikt, samt att skyltad hastighet på väg 169 sänks till 50 km/tim. För att
förtydliga att man befinner sig inom en tätort med låg hastighetsgräns är det
lämpligt att markera korsningarna med mittrefug på väg 169. Dessutom skulle en
mittrefug underlätta passage för gående och cyklister. Gång- och cykelbanan som
föreslås längs västra sidan av väg 169 kommer att korsa den nya infartsvägen,
anslutningen till den norra delen av marinan. Därför föreslås här en upphöjd
passage och att ge fotgängarna och cyklisterna möjlighet att mellanlanda på en
mittrefug i mitten av passagen.
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