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Trafik ‐ PM 2014‐01‐28
Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Grundförutsättningar
Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som
sträcker sig från sydost mot nordväst och har branta sluttningar åt alla håll. I nordväst finns en
båthamn, som enbart nås från havet och en gångbro mot Myggenäs. Söder och öster om
denna ligger Almöns camping, med både husvagnscamping och tältplatser. Längre söderut
finns ett område, som i stort sett är oexploaterat, och som sträcker sig fram till Väg 160 som
stiger mot öster upp till Almöbron. I sydväst finns pendelparkering och bussterminal och väg‐
skälet mellan väg 160 och 169. Söder om vägen ligger havet och längst i sydost finns färjelä‐
get till Lilla Brattön, samt turistanläggningen Tjörnbro camping och Trafikverkets rastplats,
som trafikmatas av den allmänna vägen 770. Tjörnbro camping har semesterstugor och hus‐
vagnscamping, samt en restaurang inne på campingen och en åretruntöppen restaurang ut‐
anför campinganläggningen.
Området som nu planläggs omfattar hela Almön utom Tjörnbrons camping och rastplatsen.
Det är främst tänkt att bebyggas med nya bostäder, medan den befintliga campingen och
hamnen i norr ska ges möjlighet att utvecklas. I centrum och i anslutning till färjeläget till Lilla
Brattön ska nya verksamheter kunna etableras.
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Förutsättningar för trafikalstring
För att beräkna trafikalstring och parkeringsbehov för hela området måste detta brytas ner i
delområden av någorlunda enhetlig karaktär.
Längst i norr ligger Almö Camping och en småbåtshamn, där kompletteringar med cam‐
pingstugor i norra och nordvästra delen och utökat antal båtplatser planeras. Söder om detta
ligger ett område, som här kallas Mellersta Almön, som huvudsakligen föreslås bli ett små‐
husområde kring ett gatunät som ligger på olika terrasser i bergssluttningarna. Därefter
kommer ett område, kallat Centrala Almön, som avses bebyggas med ett antal flerbostadshus
i fyra till åtta våningar. I den sydligaste delen av detta område, avser man att bygga ett cent‐
rumkvarter, med verksamheter och några mindre butiker. Söder om väg 160 och i öster ligger
ett område, kallat Södra Almön, som ska exploateras med flerbostadshus i fem till sju våning‐
ar. Längst i sydost ligger färjeläget, som avses att ligga kvar, men man vill utveckla området in‐
till och utöka det med en lokal marina och vissa verksamhetslokaler. I sydväst ligger terminal‐
området i anslutning till korsningen mellan väg 160 och 169, där den stora omstigningshåll‐
platsen och pendelparkeringen finns.
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Trafikflöden
Bostäder kan beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på boende‐
kategori och boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per dygn, 5‐6
medan flerbostadshus beräknas alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också beroende av
belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik och centrumfunktioner, som daglighandel och an‐
nan service. Området ligger nära Myggenäs centrum och avses att bli väl försörjt med gång‐
och cykelvägar. Den befintliga kollektivtrafikterminalen vid vägkorsningen mellan väg 160 och
169, ligger också tämligen nära planområdet och kommer att få separat gång‐ och cykelbana
från bostäder och verksamheter. Tillkommande bostäder kommer dock att ha mellan 400m
och 1200m till kollektivtrafiken och mellan 400m och 1,6km till Myggenäs centrum, där det
finns handel och skolor. Man kan därför inte förvänta sig att alla boende kommer att gå eller
cykla till affärerna för att daglighandla. Benägenheten att ta exempelvis cykeln till busstermi‐
nalen har dock ökad de senare åren och ett sådant avstånd skall inte vara avskräckande, utan
får anses vara fullt acceptabelt.
De planerade verksamheterna i centrala Almön kommer att ligga tämligen nära kollektivtrafi‐
ken, ca 350m, vilket gör att dessa kan anses vara väl placerade och ha god tillgänglighet via en
gång‐ och cykelbana till bussterminalen. I södra Almön finns i västra delen ett mindre verk‐
samhetsområde för kontor och lätt industri, som ligger ca 150m från terminalen, medan verk‐
samheterna kring färjeläget ligger ca 600m därifrån. Serviceresor kommer troligen dock till
ganska stor del att ske med bil och de flesta hushåll kommer därför att vara relativt beroende
av att ha egen bil.

P‐platsbehov
Om man har ambitionen att styra utvecklingen för ett område, till att bli mindre beroende av
bil, kan man erbjuda, eller förutsätta, medlemskap i bilpooler. Man kan också ordna så att det
finns hyrcyklar eller mindre elfordon av olika modeller, som bl a medger att man kan trans‐
portera varor och barn på ett smidigt sätt. Ett annat sätt att styra bilanvändningen är att end‐
ast tillhandahålla bilparkering långt från bostäderna och därmed tvinga boende att gå vissa
sträckor för att komma till bostaden. I dessa fall bör då parkeringen helst ligga i fel riktning i
förhållande till gångriktningen till servicen, så att man måste gå från den riktning man ska
färdas för att komma till målet.
Används inga styrande restriktioner eller morötter får man troligtvis räkna med att andelen
för bilinnehav och parkeringsbehov kommer att ligga på de normalvärden som är gällande för
Tjörns tätorter i stort. Grundinställningen torde därför vara att man bör räkna med ca 1,35 ‐
1,65 P‐platser per lägenhet för boende, och ca en plats på 7 lägenheter för besökande i fler‐
bostadshusen. Tillsammans ger detta ett parkeringstal på ca 1,5 ‐ 1,8 per lägenhet. Detta un‐
der förutsättning att lägenheterna inte är utformade för att tillgodose ett turistboende, som
ger ökat behov av parkeringsplatser för besökande, eller på annat sätt är speciella. Är lägen‐
heterna planerade för ungdomar eller äldre, kan man förvänta sig ett något lägre bilinnehav,
som skulle kunna motivera ner till 1,2 platser/lägenhet för boende.
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Befintlig trafik
Den kommande trafikalstringen från området bör beräknas utifrån den befintliga använd‐
ningen och med ett rimligt tillskott från tillkommande verksamheter och bostäder.
Campingen i norr är idag i stort sett den enda verksamhet och bebyggelse som finns på norra
delen av ön, frånsett de båtplatser som endast kan nås via gångbro från Myggenäs. En befint‐
lig väg matar denna del av området och trafiken är självfallet mycket säsongsberoende.
De sydöstra delarna av ön, som ligger utanför planområdet, matas av väg 770, som också
kommer att gå genom planområdet. Denna väg matar Tjörnbrons camping, Trafikverkets
rastplats och en restaurang, samt färjeläget till Brattön, med dess befintliga parkering.
I dag genererar dessa områden tillsammans en årsdygnstrafik på ca 550 Fordon/dygn, enligt
trafikmätningar gjorda av Trafikverket 2011. Dessa trafikmängder varierar självfallet väldigt
mycket, med avseende på säsongen och på hur andra aktiviteter samverkar. I denna trafikräk‐
nemodell har man tagit hänsyn till säsongsvariationer, men ser man till enskilda dygnsmät‐
ningar kan trafiken variera från ca 150 fordon på ett dygn till upp emot 1800 fordon.
De trafikflöden som bör vara dimensionerande i detta planarbete är de högre värdena, ef‐
tersom dessa torde inträffa under en relativt lång period under året. Här är det inte relevant
att använda sig av årsdygnstrafik.
Det finns inget som visar hur stor del av den räknade trafiken som kommer från norra vägen
respektive från öster, men ett rimligt antagande, med ledning av områdenas storlek och inne‐
håll är, att det bör vara ungefär 17% som kommer från Almöns camping och ca 27% från
Tjörnbrons camping. Utöver detta tillkommer trafiken till restaurangen, som ligger utanför
campingen med ca 22%, rastplatsen även den med ca 22% , samt färjeläget och verksamhet‐
erna på Lilla Brattön med 12%.
Detta innebär att matargatan, som är den nordsydliga vägen mot norra Almön, beräknas ha
en trafik på ca 300 fordon/dygn, att Tjörnbro camping genererar 480, restaurangen 400, rast‐
platsen 400 och färjeläget 220fordon/dygn.
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Beräknat trafiktillskott
Normalt genererar villabebyggelse ca 5‐6 trafikrörelser/dygn och fastighet, medan flerbo‐
stadshus vanligtvis genererar mellan 4‐5 trafikrörelser/lägenhet. Dessa erfarenhetsvärden an‐
vänds vid beräkning av trafik från områden, där man inte kan anse att man är helt beroende
av bil, som avlägset belägna områden. De är också representativa för områden, där man inte
kan anses vara mycket välförsörjd av kollektivtrafik, som centrala områden i större tätorter.
Det bör därför vara rimligt att i dagsläget använda dessa snittvärden, för att uppskatta de bli‐
vande flödena inom området. Tillkommande trafikrörelse från utökningen av campingen bör
kunna beräknas utifrån utökningens storlek i förhållande till dagens verksamhet.

Norra Almön
Campingen i norr har enligt uppgift idag totalt ca 200 enheter, som stugor och husvagnsplat‐
ser. Enligt ovan redovisade beräkning torde ca 300 fordon/dygn, komma från området. Ett
planerat tillskott på ca 100 enheter, kan komma att medges i planen, vilket torde kunna inne‐
bära ett tillskott på ca 100‐200 fordon/dygn, totalt 500. Parkering för tillkommande camping
förutsätts ske inom befintligt område.
Den befintliga båthamnen i väster, ges i förslaget utrymme för ytterligare båtplatser, men den
har idag inte sin trafikförsörjning från Almön. Syftet är att den tillkommande bebyggelsen
kommer att erbjudas båtplatser i denna hamn. För att undvika att båtägare, i den utökade de‐
len av Myggenäs marina, samt badgäster till Almön, ska köra ut på Almön för att parkera,
måste stor noggrannhet iakttas vid utformningen av gatunätet, så att oönskad uppställning
och trafik inte uppstår. Även den planerade gångvägen utefter västra stranden mot Myggenäs,
måste utformas så att den inte utnyttjas för trafik till hamnen. Hamnen och badplatsen ska
endast trafikförsörjas från Myggenässidan. Här finns idag ett stort antal parkeringsplatser,
som täcker både befintliga och tillkommande båtplatsers behov och täcker även parkerings‐
behovet för badgäster. Däremot finns ingen plats för uppställning av båtar vintertid, utan till‐
kommande båtplatser kommer att hänvisas till uppställningsplats i Wallhamn, där även möj‐
lighet till upptagning, spolning mm finns.

Mellersta Almön
Mellersta Almön avses att bebyggas med mellan 110‐160 enbostadshus i form av villor, par‐
hus eller kedjehus. Om en del av området nyttjas för flerbostadshus kan antalet bostäder to‐
talt uppgå till ca 220. Vägen till campingen går genom detta område och det planeras några
anslutande gator som ska försörja större eller mindre husgrupper med trafik. Inom området
förekommer stora nivåskillnader och vägarna kan komma att ligga på olika nivåer för att
kunna nå de olika trappformade husplaceringarna. Den genomgående vägen, kallad Matarga‐
tan, som också försörjer campingen, bör kunna medge möte för husvagnsekipage och inte ha
för stor lutning. Som en ansats kan man säga att en gatubredd på 6,0m bör vara tillräcklig, om
möte ska kunna ske utan alltför stora olägenheter. Då bör den begränsade bredden medföra
att möte ändå kan ske med en rimligt låg hastighet, ca 40km/tim som högst. Lutningen bör
inte överstiga ca 10% på långa partier, för att det ska vara bekvämt att framföra husvagnseki‐
page på vägen, med hänsyn till mötande trafik eller korsande trafikrörelser från boende och
biltrafik.
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Lokala angöringsgator, som inte trafikeras av genomgående trafik kan göras betydligt smalare,
antingen som gångfartsgator ca 4,0m breda, ellermed ned till 3,0m bred köryta och ca 1,5m
bred gångbana. I dessa fall bör det finnas möjligheter att köra av körbanan och ev upp på en
gångbana, för att möjliggöra möte i mycket låga hastigheter och på gåendes villkor. Lokalga‐
tornas sträckning bör helst vara sådan, att det är möjliga att köra runt, för att undvika åter‐
vändsgator. På så sätt slipper man bygga stora vändplaner för sophantering, samt underlätta
för räddningstjänst mm. Lokalgator bör inte ha lutningar som överstiger 16%, om de inte är så
breda att de tillåter möte.
Detta område kan beräknas generera 500‐1000 fordon/dygn, beroende på exploateringsgrad.
Parkeringsbehov för enbostadshus brukar vanligtvis beräknas med två platser för boende och
en för besökanden, i områden med likartad belägenhet. Om samlad besöksparkering finns,
kan man räkna med att besöksplatserna samutnyttjas och på så sätt kan man minska detta
behov till ner mot 0,2 platser/fastighet. Hur dessa löses är inte fastlagt i detta skede, men
samlade, mindre enskilda parkeringar i anslutning till de olika husgrupperna är att föredra.
Annars finns det risk att gatan måste byggas bredare, för att medge parkering, vilket inte bör
ligga på den kommunala budgeten i form av ökade investerings‐ och driftskostnader. Med
bredare gator kommer dessutom högre hastigheter och kraven på farthinder, för att öka tra‐
fiksäkerheten. Besöksparkering på gatumark, bör därför inte förekomma annat än i befintliga
områden, där man använder parkerade bilar som en form av farthinder.
Gatusektionerna bör i nybyggnadsområden endast dimensioneras för oskyddade trafikanter
och den rörliga fordonstrafiken. Gatan bör utformas med naturliga farthinder, som förhöjda
korsningar, gångpassager, varierande beläggning och listigt placerade gatumöbler, som också
kan utgöra estetiska inslag. Trafikmängderna i dessa snitt är inte så stora att några större olä‐
genheter bör uppstå.

Exempel på hastighetsnedsättande och estetiskt väl utformad gatumöblering i Luleå
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Centrala Almön
På Centrala Almön planeras ca 140 lägenheter i form av flerbostadshus. Här kan man räkna
med det lägre trafikalstringstalet, som kan beräknas ge ett trafiktillskott på ca 500‐700 for‐
don/dygn. P‐behovet för dessa lägenheter bör beräknas bli ca 180‐220 platser.
I detta område planeras även för verksamheter i form av centrumfunktioner/handel och kon‐
tor. Här är det betydligt svårare att göra en beräkning av trafikalstringen, eftersom denna är
helt beroende på vilken typ av verksamheter det rör sig om. Vilken typ av handel det är, vart
man vänder sig mot kunder och vilka övriga servicefunktioner som kan komma att etableras.
En skattning av trafikalstringen har gjorts utifrån det beräknade P‐platsbehovet som finns re‐
dovisat här nedan och kan uppgå till mellan 200‐500 fordon/dygn.
För kontor bör man räkna med ca 25 P‐platser/1000m2 för anställda och 2‐3 för besökande,
medan man för mindre tillverkningsindustri eller liknande kan räkna med ca 15 plat‐
ser/1000m2. För handel varierar parkeringsbehovet beroende på butikernas karaktärer. Är det
ett centrum, som generar trafik från andra områden får man räkna med högre P‐tal, ca 30‐35
platsr/1000m2. Är det endast lokal handel för området kan man nöja sig med 20‐25 plat‐
ser/1000m2. Dessa behov inkluderar platser för både anställda och besökande och vi har upp‐
skattat att det erbjuds ca 5500m2 verksamhetsytor, vilket skulle generera mellan 80 och 190
parkeringsplatser.
I samma fastigheter finns även en del av de ovan nämnda bostadslägenheterna, vilket innebär
att man borde kunna samutnyttja besöksparkering för boende, med besöksparkering för verk‐
samheterna. Man kan även räkna med att boendeparkering till viss del bör kunna samutnytt‐
jas med parkering för verksamma.
Ovanstående alstringstal är baserade på genomsnittliga erfarenhetsvärden och kan självfallet
variera över tiden. Kan en noggrannare utredning från exploatören peka på andra behov, be‐
roende på handelns och verksamheternas karaktär kan värdena behöva justeras. Då vi i dags‐
läget inte vet det exakta innehållet i planförslaget, är det därför svårt att exakt ange ett parke‐
ringsbehov, utan kompletterande beräkning bör göras längre fram i planarbetet, eller att re‐
servytor för parkering kan säkerställas.

Södra Almön
Södra Almön utgörs idag av en parkeringsplats och ett område där många vattenscooterförare
håller till. Parkeringen förefaller vara ca 3000m2 stor och borde därför kunna inrymma ca 80
till 100 platser. Enligt uppgifter lär dessa inte räcka till under flera dagar på sommaren och i
samband med helger. I öster, utanför planområdet finns Tjörnbro camping, som har ca 55 tu‐
ristlägenheter med upp till 245 bäddar och ca 330 husvagnsplatser, dess restaurang och Tra‐
fikverkets rastplats.
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Lilla Brattön har idag ca 100 rum med ca 400 bäddar, samt 20 tältplatser, vilket innebär upp
till ca 450 övernattande. Utöver detta beräknar man att det vanligtvis kommer ca 50 dagsgäs‐
ter och som maximalt upp till 320 dagsgäster. Man kan på anläggningen ha konferensverk‐
samhet för upp till 85 deltagare. De flesta besökare kommer med bil, eller i vissa fall med
gemensam buss, som kan behöva av‐ och påstigningsplats. Verksamheten är också beroende
av att sophämtning och leveranser av varor kan ske på ett tillfredsställande sätt.
På denna del av planområdet avser man att bygga upp till 128 lägenheter i punkthus, vilka
kan beräknas ge en trafikalstring på ca 500‐650 fordon/dygn. Antalet P‐platser för dessa fas‐
tigheter bör behöva uppgå till ca 190‐230, varav ca 30 st för besökande.
Färjelägets parkering räcker tidvis inte till idag och det är svårt att se att dess besöksparkering
kan samordnas med besöksparkeringen för boende, eftersom tiderna för besöken torde
sammanfalla ganska väl. En uppskattning är därför att det bör finnas ca 80 till 100 besöksplat‐
ser för färjeläget, eller ungefär så många som det är idag.
Färjeläget föreslås bli samlokaliserat med en byggnad som ska innehålla ca 3200m2 verksam‐
heter. Denna bör generera ca 45‐110 p‐platser och ett trafikflöde på ca 200‐400 fordon/dygn.
De båtplatser som planeras i anslutning till färjeläget ska vara reserverade för punkthusen,
vilket gör att de inte ska generera ytterligare behov av parkeringsplatser eller trafikmängder.
Utrymme för uppläggningsplatser för dessa båtar kommer att säkerställas, genom avtal i
Wallhamn, där även möjlighet till upptagning, spolning mm finns.
Gatan inom detta område har en dubbel funktion, som genomfart till camping, färjeläge, re‐
staurang och rastplats, samt som lokal gata för boende i punkthusen. Detta innebär att man
måste lägga ner stor omsorg på denna gatas utformning, så att den klarar de krav på trafiksä‐
kerhet och framkomlighet som främst oskyddade trafikanter kräver. Dessutom måste krav på
utformningen ställas så att bilister, husvagnsekipage och bussar till verksamheterna uppfattar
gatans funktion på rätt sätt.
Från restaurang och rastplats kommer ca 800 fordon/dygn, från Tjörnbrons camping ca 480
och från färjelägets parkering ca 220 fordon/dygn. I förslaget tillkommer verksamheter intill
färjeläget, som beräknas generera ytterligare ca 400 fordon, medan trafik från de nya bostä‐
derna i söder beräknas ge ett tillskott på mellan 500 och 650 fordon/dygn.
Detta innebär att som maximalt ca 2 550 fordon/dygn kommer att trafikera väg 770 i snittet
öster om anslutningen av Matargatan från Almö Camping, medan denna kommer att få max‐
imalt ca 3000 fordon/dygn. Väster om anslutningen och bort mot korsningen av väg 160/169
kan trafiken beräknas öka till som mest ca 5550 fordon. kan trafiken beräknas öka till som
mest ca 5550 fordon.
Dessa värden är maximalvärden under sommaren, då full verksamhet råder på turistanlägg‐
ningarna och i bostadsområdena. Trafikflödena från kontor och vissa andra verksamheter kan
dock förväntas minska något under dessa perioder, medan turisttrafiken är avsevärt lägre un‐
der andra perioder. Siffrorna utgör alltså inte en årsdygnstrafik, utan torde ligga avsevärt
högre än medeldygnstrafik. Av denna anledning anges i nedanstående figur därför beräknade
flöden även för medeldygnstrafik.
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I liggande förslag föreslås, att besöksparkering ska ske vinkelrätt mot färdriktningen utefter
väg 770, på delen framför flerbostadshusen och upp i backen mot rastplatsen och restau‐
rangen. Detta förutsätter att gatan utformas för låga hastigheter, så att en god säkerhet kan
garanteras. Framkomligheten får dock inte begränsas, så att bussar och husvagnsekipage upp‐
lever stora framkomlighetsproblem.
De bredder som krävs bör inte understiga 6,0m för körbanan, för att framkomligheten ska
kunna fungera, för en mötande buss och ett husvagnsekipage i låg hastighet. Skall parkering
ske längs gatan bör denna vara 2,0m bred, med ett skyddsområde på 0,5 m mot körbanan.
Vid tvärparkering bör det finnas ett skyddsområde på minst 1,0m bakom en parkeringsplats
på 5,0m, för att utbackning ska kunna ske tryggt. Vid tvärparkering bör också GC‐trafik anpas‐
sas så, att de inte behöver passera utbackande fordon.

Sammanfattning av konsekvenser av föreslagen utbyggnad
De trafikmängder som den föreslagna bebyggelsen alstrar, kommer att ge förändringar i tra‐
fiksituationen för området. Trafikmängderna förbi de planerade bostäderna är dock inte så
stora att konsekvenserna kan anses ohanterliga. Det bör finnas marginal för ökad trafik, utan
att några ytterligare åtgärder behöver vidtas.
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De befintliga gatorna kan ligga kvar i befintliga sträckningar, men bör kompletteras med gång‐
och cykelbana, för att tillgodose trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.
Utformningen av befintliga korsningar inne i området kan vara enkel, men bör medverka till
att låga hastigheter uppnås i korsningspunkterna, främst där oskyddade trafikanter kan fin‐
nas.
Tillkommande bebyggelse kan också medföra ett tillskott till kollektivtrafikresandet och bör
därför beaktas i kommande översyner av turlistor och utbud av linjer.
Vid anslutningen till väg 160/169 blir trafikmängderna, så pass stora att en analys av trafiksig‐
nalens styrsystem bör göras. En sådan analys kan visa om några justeringar är nödvändiga, el‐
ler om signalen i sin nuvarande utformning har tillräcklig kapacitet. Då bör särskilt beaktas
möjligheterna att nå bussterminalen och Myggenäs centrum för oskyddade trafikanter. Med
en medeldygnstrafik på över 3500 fordon/dygn i anslutningen till trafikplatsen bör en cirku‐
lationsplats kunna vara ett bra alternativ för en ev framtida ombyggnad.

Övriga frågor
Andra frågor som bör beaktas och säkerställas är räddningstjänstens möjligheter att nå, fram‐
förallt flerbostadshusen, från de sidor där insatser behöver ske för utrymning mm. Postdistri‐
bution, samt uppställning av sopkärl och hur tömning av dessa ska ske och hur återvinning ska
ordnas är andra frågor som hanteras olika beroende på kommunernas struktur och riktlinjer.
Cykelparkering i tillräcklig omfattning måste finnas vid verksamheter och flerbostadshus, samt
eventuellt kompletteras vid bussterminalen. Några bilparkeringar kan övervägas om de ska
vara upplåtna för längre tid, än det normala 24 timmar, för att tillgodose främst veckobesö‐
kare på Lilla Brattön.
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