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1 Inledning 

En ny detaljplan ska tas fram för ett område i Tångeröd på västra Tjörn, söder om 

tätorten Höviksnäs. Se Figur 1 för karta. 

 

 
Figur 1. Karta med markerat läge för planområdet (Eniro, 2017). 

 

Planområdet ligger på betesmark och är till ytan cirka 114 000 kvm stort, avgränsat 

av skog och höjdpartier i öster, Tångerödsvägen i väster och Övergårdsvägen 

(detaljplan från 1989 åt norr). Väster om Tångerödsvägen ligger en ekskog som 

önskas tillgängliggöras för allmänheten. 

 

Aktuellt område saknar idag bebyggelse och består av delvis kommunägd och 

delvis privatägd mark. Detaljplanen kommer att prövas för flerbostadshus, parhus 

och några småhus, samt förskola och eventuellt äldreboende. Se Figur 2 för 
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preliminärt skissförslag (från 2017-04-10) som visar på ca 117 nya bostäder och en 

förskola. I planområdets norra del ska planen prövas för flerbostadshus och parhus, 

med infartsvägar från Övergårdsvägen. I planområdets södra del ska det prövas för 

flerbostadshus samt i första hand en förskola, med infartsvägar från 

Tångerödsvägen. Vid bergen, i den östra delen av planområdet ska bostäder i form 

av villor prövas med infartsväg från Österängsvägen.     

  

 
Figur 2. Preliminärt skissförslag för ny detaljplan (Tjörn, 2017). 
 

Syftet med trafikutredningen är att se över trafiksituationen och konsekvenser som 

detaljplanen för med sig, med fokus på: 

• Hur området angörs, anslutning till Tångerödsvägen och Övergårdsvägen i 

väster och i norr.  

• Trafikalstring för förskola och nya bostäder. 

• Utredning av ny gång- och cykelväg igenom eller i anslutning till 

planområdet. 

• Parkeringslösningar på kommunägd mark. 
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2 Förutsättningar 

Planområdet ligger på betesmark och är avgränsad av skog och höjdpartier i öster, 

av Tångerödsvägen i väster och av Övergårdsvägen i norr. Väster om 

Tångerödsvägen ligger en ekskog vilken används som strövområde. Se Figur 3 för 

foto över norra änden av planområdet. 

 

 
Figur 3. Foto över norra änden av planområdet, vy österut. 

   

Målpunkter i anslutning till området är grundskolorna Häggvallskolan (åk 6-9) och 

Fridas hage (åk F-5) norr om planområdet, Höviksnäs förskola nordöst om 

planområdet, livsmedelsbutiker och drivmedelsstation vid korsningen mellan 

Höviksnäsvägen och väg 169, samt havet och småbåtshamn i gamla Höviksnäs 

öster om planområdet. Se Figur 6 längre fram för översiktskarta. 

 

Tångerödsvägen innehar funktionell klass 5 enligt NVDBs funktionell vägklass 

och tillhör därmed huvudnätet enligt TRAST/VGU. Vägen är ca 6,8 meter bred, 

varav ca 1 meter bred vägren på vardera sida. Väghållare är Trafikverket och 
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skyltad hastighet är 70 km/tim i höjd med planområdet. Belysning saknas längs 

vägen i höjd med planområdet. Norr om planområdet finns belysning och precis 

söder om korsningen med Övergårdsvägen, i riktning norrut, övergår skyltad 

hastighet till 30 km/tim. Söder om planområdet är det på Tångerödsvägen, i höjd 

med bebyggelse, rekommenderad hastighet 30 km/tim. Se Figur 4 för foto över 

Tångerödsvägen. 

 

 
Figur 4. Tångerödsvägen i höjd med planområdet, vy norrut. 

 

Övergårdsvägen är en lokalgata med enskild väghållare (vägförening) och skyltad 

hastighet är 30 km/tim. Vägen ansluter till Tångerödsvägen i en trevägskorsning 

utan väjningsplikt. Se Figur 5 för foto över Övergårdsvägen. 

 

 
Figur 5. Övergårdsvägen, vy västerut. 
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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. 

 

Gångbanor och gång- och cykelvägar saknas inom och i direkt anslutning till 

planområdet. Gång- och cykeltrafik är hänvisade till blandtrafik på både 

Tångerödsvägen och Övergårdsvägen vilket ger låg tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. 

 

Kollektivtrafiken i anslutning till planområdet utgörs av busslinjerna 354, 960 och 

364 som stannar vid busshållplats Övergårdsvägen, på Tångerödsvägen, ca 150 

meter norr om planområdet. Vid busshållplats Höviksnäs servicehus, på 

Höviksnäsvägen ca 450 meter norrut stannar linjerna 354, 960 och 5. Busslinjerna 

354, 364 och 960 har endast enstaka turer på morgon respektive eftermiddag. 

Dessutom måste busslinje 364 förbeställas. Busslinje 5, sträckan Höviksnäs 

servicehus – Stenungssunds station, går ca var 30:e minut mellan 05.20 och 20.30 

(ca 20.30-22.30 är det en tur i timmen i vardera riktning).   

 

Parkering sker i dagsläget på tomtmark.  

 

Se Figur 6 för översiktskarta. 

 

 
Figur 6. Översiktskarta. Blåa streck = GC-vägar och röda streck = gångvägar/mindre GC-

vägar. (bakgrundkarta från OpenStreetMap, 2017). 
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3 Trafikmängder 

3.1 Nuvarande trafik 

Enligt trafikflödesmätning på Tångerödsvägen (väg 709), genomförd av 

Trafikverket 2011 så trafikeras vägen med 1 100 fordon per dygn (ÅDT, 

årsdygnstrafik). Mätningen visar att ÅDT för lastbilar är 45 fordon vilket betyder 

en andel tung trafik på 4 procent.  

 

3.2 Trafikalstring ny bebyggelse 

Här antas att ca 117 nya bostäder och en förskola med 6 avdelningar byggs inom 

planområdet. Lägenheterna antas användas som permanentbostäder men då de 

ligger nära kollektivtrafik, nära gång- och cykelvägar, nära skola och nära viss 

handel antas de som bosätter sig här inte vara lika bilberoende som de som bor på 

många andra platser på Tjörn. Förskolan ligger i nära anslutning till många 

bostäder. Många kan därför välja att gå eller cykla med sina barn till och från 

förskolan.  

 

Följande alstingstal antas: 

• Villor: 5 bilresor per dygn och bostad  

• Parhus/radhus/kedjehus: 4,5 bilresor per dygn och bostad  

• Flerfamiljshus: 4 bilresor per dygn och bostad 

• Förskola: 1 bilresa per dygn och barn + 2 bilresor per dygn och personal. 

Antas 25 barn och 4 personal per avdelning. 

(För ett äldreboende antas att trafikalstringen skulle bli ungefär det samma. 

Personalbehovet är förvisso något högre med i gengäld förväntas antalet 

resor per boende och dag vara färre än antalet resor per förskolebarn.) 

 

Det innebär att de nya bostäderna antas alstra en trafikmängd av knappt 490 fordon 

per dygn och förskolan ca 200 fordon per dygn. Totalt antas den planerade 

utbyggnaden alstra knappt 690 fordon per dygn. 

 

I Figur 7 beskrivs hur mycket trafik som antas alstras från respektive 

bostadsområde. 
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Figur 7. Antagen trafikalstring per dygn inritat på preliminärt skissförslag för ny detaljplan 

(Tjörn, 2017). 

 

Parkeringsbehovet beräknas till 1,5 parkeringsplats per lägenhet. För de 52 

lägenheterna på kommunal mark innebär det ett behov av 78 parkeringsplatser. 

Ytterligare finns behov av 24 parkeringsplatser till förskolans personal, samt 

korttidsparkeringar för lämning och hämtning av förskolebarn. Parkeringsbehovet 

för förskolan beräknas uppfyllas av flerbostadshusens lediga parkeringsplatser 

under dagtid. Parkering för boende i de privata flerbostadshusen, villorna och 

parhusen/radhusen ordnas på tomtmark.  

 

3.3 Påverkan av trafikökning 

Tångerödsvägen 

Trafikmängden på Tångerödsvägen förväntas öka från uppmätta 1 100 fordon per 

dygn (ÅDT) 2011 till ca 1 790 efter utbyggnaden av området. Den procentuella 

ökningen av trafikmängderna på Tångerödsvägen blir därmed hög, betydligt högre 

+ 308 fordon 

+ 48 fordon 

+ 10 fordon 

+ 120 fordon 

+ 200 fordon 
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än den ökning av trafikarbetet med 1% per år som man kan förvänta sig i Västra 

Götaland enligt Trafikverkets basprognos. Trafikmängden på Tångerödsvägen kan 

dock förväntas vara under 2 000 fordon år 2040. En så pass låg trafikmängd att 

inga kapacitetsproblem kan förväntas uppstå på Tångerödsvägen eller vid 

cirkulationsplatsen i korsningen Tångerödsvägen/Höviksnäsvägen. 

 

Korsningen vid Höviksnäs entré 

En stor del av den trafik som förväntas alstras i området kommer att köra via den 

ibland högt belastade cirkulationsplatsen i korsningen länsväg 169/ 

Höviksnäsvägen.  

 

Korsningen har studerats i den trafikutredning som tagits fram av Norconsult i 

samband med planprogram för Höviksnäs entré (17-02-27) med resultatet att 

belastningsgraden på tillfarten från länsväg 169 nordost under maxtimme på 

eftermiddagen kan förväntas vara 0,75 år 2040. Belastningsgraden är den del av 

kapaciteten som utnyttjas. Om belastningsgraden överstiger 1 bildas växande långa 

köer vid korsningen. Enligt Trafikverket bör belastningsgraden understiga 0,8 i alla 

tillfarter till korsningen om framkomligheten i korsningen skall anses vara 

tillräckligt god.  

 

I kapacitetsberäkningen som har genomförts av korsningen har det tagits hänsyn 

till att det kommer ske trafikökningar på grund av utbyggnader av bostäder längs 

Höviksnäsvägen och Tångerödsvägen. Den nu studerade utbyggnaden är dock mer 

omfattande och kommer föra med sig något större trafikökningar än vad som 

antagits i utredningen rörande Höviksnäs entré. Belastningsgraden år 2040 i vissa 

tillfarter i cirkulationsplatsen i korsningen länsväg 169/Höviksnäsvägen kan därför 

förväntas vara nära 0,8 år 2040 och vid högt belastade tider kommer köer 

uppkomma. Köer uppkommer vid korsningen redan idag vid tider då det är extra 

mycket trafik t.ex. på fredagseftermiddagar på sommarhalvåret när många vill åka 

till Tjörn över helgen.  
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4 Trafikförslag 

4.1 Trafiksystem inom planområdet 

För att inom planområdet ge god framkomlighet och trafiksäkerheten för både 

gående och bilister föreslås en körbanebredd på 5,5 meter (med breddning i 

kurvorna) samt minst 1,5 meter breda gångbanor på respektive sida. Enligt VGU 

råd och GCM-handboken rekommenderas emellertid en bredd på 2,0 meter vid 

nybyggnation och högt flöde av gående. Vid val av att anlägga en gång- och 

cykelbana genom bostadsområdet föreslås att denna ligger på norra/västra sidan av 

huvudgatan och att den då är minst 3 meter bred. Se avsnitt 4.2 för utförligare 

diskussion kring placering av gång- och cykelbana.  

 

De kommunägda parkeringsplatserna är i utformningsförslaget 78 stycken till 

antalet (inklusive 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade) vilket täcker 

parkeringsbehovet på 78 platser för de boende. För att tillgängliggöra de yttersta 

parkeringsplatserna i parkeringsraderna föreslås en 3 meter bred refug med 

gångyta, mellan gatan och parkeringsraderna. Parkeringsplatserna utformas med 

2,5 meters bredd och 6,5 meter bred parkeringsgata. 

  

För att underlätta framkomligheten för personbilar föreslås att vändslingan 

utformas med radier i in- och utfarterna samt raksträcka. På det viset kan två bilar 

stanna till i vändslingan utan att stoppa upp övrig trafik. Dessutom föreslås att 

trafikön görs överkörningsbar. På så sätt underlättas framkomligheten för sopbil 

och eventuella lastbilar i svängen på bostadsgatan. 

 

I den norra änden av planområdet har den kommunala parkeringsytan i 

utformningsförslaget ritats på motsvarande sätt som i den södra änden. 

Förlängningen av Övergårdsvägen har utformats med 5,5 meters bredd och med 

1,5 meter breda gångbanor på respektive sida.  

 

Trafikökningarna till följd av exploateringen bedöms inte ha någon betydande 

påverkan på korsningen Tångerödsvägen/Övergårdsvägen. Av kapacitetsskäl finns 

därför inga behov av ytterligare anslutningar till Tångerödsvägen. Däremot kan de 

två föreslagna nya anslutningarna bidra med en hastighetsreducerande effekt på 

Tångerödsvägen och därför har de valts att ha kvar i planförslaget. 
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Se Figur 8 och Figur 9 för utformningsförslag för den södra respektive norra änden 

av planområdet. För fullständig ritningar, se Bilaga 1 och 2. 

 

 
Figur 8. Utformningsförslag för den södra änden av planområdet. 

 

 
Figur 9. Utformningsförslag för den norra änden av planområdet. 
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4.2 Behov av ny GC-väg 

I Figur 10 ses en kartläggning av befintliga gång- och cykelvägar samt saknade 

länkar för vidare koppling norrut till Höviksnäs där det bland annat finns skolor 

och vidare norrut även livsmedelsbutik och restaurang.  

 

 
Figur 10. Gång- och cykelkarta på lokal nivå med rödmarkerings av saknade länkar samt 

markering av förslag på nya GC-vägar i samband med detaljplanen, alternativ 1 respektive 

alternativ 2. 

   

Alternativ 1 innebär ett förslag med gång- och cykelbana som går genom 

planområdet. På det viset förbättras både tillgänglighet, framkomlighet och 

trafiksäkerhet för de boende i området samt för barn och föräldrar som har ärende 

till förskolan. Vid behov att ta sig vidare mot målpunkterna i norr finns det en del 

gång- och cykelvägar att använda sig av. Emellertid krävs komplettering med 

ytterligare nya gång- och cykelvägar för att få ett komplett gång- och cykelnät. 

Gatorna där det saknas gång- och cykelvägar är dock lugna bostadsgator utan 

genomfartstrafik. 

 

En alternativ sträckning för ny gång- och cykelväg är att förlägga den i utkanten av 

planområdet, längs med Tångerödsvägen. Detta alternativ 2 skulle innebära en 
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genare sträckning norrut, till skolorna och butikerna. Emellertid innebär det inte 

någon ökad tillgänglighet, framkomlighet eller trafiksäkerhet inom planområdet.  

 

I trafikutredningen Höviksnäs entré – Trafikutredning i samband med program 

(Norconsult, 2017-02-27) föreslås en ny gång- och cykelväg längs med den 

norra/östra sidan av Höviksnäsvägen samt trafiksäkring av passage på 

Höviksnäsvägen. Se Figur 11 för karta med övergripande åtgärdsförslag. Om 

föreslagna åtgärder genomförs vore det lämpligt att anlägga en gång- och 

cykelbana enligt alternativ 1, genom planområdet. Då skulle det endast krävas 

mindre åtgärder inom befintligt bostadsområde mellan Höviksnäsvägen och 

Övergårdsvägen. 

 

 
Figur 11. Övergripande förslag till åtgärder i trafiknätet från utredningen Höviksnäs entré – 

Trafikutredning i samband med program (Norconsult, 2017-02-27). 
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4.3 Övriga åtgärder 

Den skyltade hastigheten på Tångerödsvägen föreslås sänkas till 30 km/tim i höjd 

med planområdet, det vill säga att nuvarande 30-gräns flyttas ca 200 m söderut. 

Detta med hänsyn till den nya förskolan samt att befintligt bostadsområde med 30-

begränsning utökas söderut.  

 

Ytterligare finns det en önskan om att tillgängliggöra populärt skogsparti på den 

västra sidan av Tångerödsvägen. Detta görs förslagsvis med ett 30-säkrat 

övergångsställe, antingen med upphöjt gupp eller förskjutning i sidled, i södra 

änden av planområdet. Se Figur 12 för bild över skogspartiet.  

 

För att öka tryggheten och säkerheten på och intill Tångerödsvägen föreslås att 

sträckan längs med planområdet förses med belysning. 

 

 
Figur 12. Foto över skogsparti på den västra sidan av Tångerödsvägen. 
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