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Sammanfattning

I samband med kommunens framtagande av 
planprogram för Stenungsunds centrum har 
kommunen låtit utföra denna trafikutredning. 
Studien belyser troliga effekter av exploateringen 
för olika trafikslag. 

Den till kommande exploateringen har delats in i 
ett lågt och ett högt scenario. I det låga scenariot 
tillkommer cirka 92  000 m2 bruttoyta (BTA), och i 
det höga scenariot tillkommer cirka 180 000 m2. 
Exploateringen innefattar en blandning av bostäder, 
kontor och handel. Det förutsätts också att den 
befintliga stationen flyttas söderut till en mer central 
placering. 

Stenungsunds ambitioner är att skapa ett 
stadsmässigt centrum med hållbara färdmedel i 
fokus.

Trafikmängden ökar till följd av exploateringen. För 
biltrafiken har trafik alstringen beräknats till cirka 
3 200 respektive 7 000 tillkommande fordon per 
dag i lågt respektive högt scenario. Även behovet 
av parkeringsplatser ökar. För bilar bedöms behovet 
öka med mellan 1 800- 2 600 platser, och för cykel 
med mellan 1 300- 2 700 platser. Antalet bussar 
in till centrala Stenungsund ökar också, främst för 
busslinjer som kommer norrifrån in mot centrum. 
Stor del av trafikökningen tillkommer på ett redan 
hårt belastat trafiknät, varav Göteborgsvägen redan 
i nuläget är uppe i kapacitetstaket.

Ett flertal åtgärder föreslås för biltrafiken. I 
korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen föreslås 

en cirkulationsplats med trafiksignalreglering. 
Trafiksignalsregleringen är till för att styra biltrafiken 
när järnvägstrafiken passerar förbi korsningen. 
Strandvägen föreslås öppnas upp för dubbelriktad 
trafik. Här föreslås även en ny koppling till 
köpcentrumet i höjd med Stenunge allé. I söder om 
Stenungsund centrum föreslås nya anslutningar från 
bostadsområdet vid Stenungsund strand öppnas upp 
mot Göteborgsvägen. Ett åtgärdsförslag är även att 
omvandla Stenunge allé till bussgata för att förbättra 
kollektivtrafiken till och från det nya resecentrumet. 
Göteborgsvägen föreslås även breddas för ett 
tillkommande körfält i norrgående riktning. 

Åtgärder för cykeltrafik föreslås utifrån kortsiktiga 
och långsikta förslag på åtgärder. Kortsiktiga 
åtgärder ska gynna framkomligheten till det nya 
resecentrumet medan långsiktiga åtgärder kan 
vidareutvecklas under en längre period i samband 
med exploateringsetapperna.

Förslag ges också på framtida utredningar som skulle 
kunna utgöra bättre underlag framöver. Bland annat 
rekommenderas att en trafiksimulering görs för 
att se hur de tre anslutningspunkterna till centrum 
kommer att fungera när centrum är fullt exploaterat. 
Avlastning till Göteborgsvägen föreslås också utredas 
i en mer långsiktig trafikstrategi för att i framtiden 
kunna skapa en central stadsgata.
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1 Bakgrund

Stenungsunds kommun planerar för en omfattande 
omvandling av centrum och kommunens resecentrum 
planeras att flyttas söderut, närmare Stenungsund 
centrum. Planeringsarbetet med resecentrumet 
leds av Västtrafik. Den planerade flytten skapar 
möjligheter för kommunen till att skapa ett 
sammanhängande centrum med förnyelse och 
utveckling.

Ett nytt resecentrum är en förutsättning för 
ett nytt kollektivtrafiksystem, där tågtrafiken 
utgör den viktiga stommen i anknytningen med 
Göteborg och där lokal busstrafik matar till och från 
resecentrumet. Busstrafiken avses förstärkas med fler 
anslutande linjer och högre turtäthet. I och med att 
kollektivtrafiken öka kommer det nya resecentrumet 
att bidra till ett högre resande och därmed till fler 
människor i rörelse  inom Stenungsund centrum.

Fastighetsägaren Citycon planerar samtidigt att 
bygga bostäder, kontor och handel vid det befintliga 
köpcentrumet. Byggnationen innebär att en stor 
del av parkeringsytan framför köpcentrumet 
exploateras, vilket förväntas förändra karaktären 
på centrumområdet. Den planerade exploateringen 
består bland annat av ett för Stenungsund nytt 
landmärke med en byggnad på elva våningar 
samtidigt som övriga kvarter till större delen består 
av byggnader som är tre till fyra våningar höga. 

Förnyelse av centrumet med hög exploateringsgrad 
ställer höga krav på planeringsarbetet för trafiken i 
området. Trafiksituationen behöver fungera för allas 
tillgänglighet och framkomlighet året om. Hänsyn 
måste också tas till närheten till Tjörn och Orust, som 
innebär höga inflöden främst under semestertider.  
Det nya centrumet och trafiksystemet ska fungera 
som ett viktigt nav för kommunens invånare och 
turister.

2 Syfte

Denna trafikutredning är ett planeringsdokument 
som ska vara ett hjälpmedel i kommunens arbete 
med planprogrammet för de centrala delarna av 
Stenungsund. Syftet med trafikutredningen är att 
belysa troliga effekter av exploateringen på alla 
trafikslag, med påverkan på trafiknätet och vilka 
åtgärder som kan övervägas.

Trafikutredningen ska även beskriva trafiksituationen 
i nuläget.

Utöver ett helhetsgrepp på trafiknätet ska några 
delområden belysas. Utredningen ska visa på hur 
många parkeringsplatser för bil och cykel som 
kan komma att behövas och hur parkeringen kan 
lösas. Korsningspunkter med högre olycksrisk 
ska identifieras och i den mån det är möjligt ska 
relevanta åtgärder föreslås. Godstrafik till framförallt 
handelsområdena ska studeras och möjliga färdvägar 
för godstrafiken ska visas. 

Utredningen ska resultera i förslag till åtgärder för 
att skapa en väl fungerande och säker trafiksituation. 
Trafiksystemet ska bidra till utvecklingen av 
Stenungsund centrum samtidigt som förslagen bidrar 
till ett hållbart resebeteende inom tätorten.

Figur 1: Kartor med berörda gator, vägar och platser.
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3 Planeringsförutsättningar

Stenungsunds centrum genomgår en förtätning och 
förnyelse. Arbetet bedrivs av flera aktörer där syftet 
bland annat är att utöka utbudet av bostäder, kontor 
och handel möjliggöra boende i de centrala delarna. 
Planeringsarbetet bedrivs främst av kommunen i 
ett planprogram för Stenungsunds centrum och 
av Västtrafik med flytt av den befintliga stationen 
söderut. Utöver detta pågår löpande förtätnings- och 
bebyggelseprojekt inom kommunen.

Tabell 1: Exploatering inom områdetFigur 2: Programområdets avgränsning. Figur 3: Illustration av möjlig framtida exploatering inom 
programområdet (källa: Stenungsund kommun)
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Olika exploateringsgrader har tagits fram av 
Stenungsund kommun. Två scenarier, ett med låg 
och ett med hög exploatering, ligger till grund för 
utredningen.  Planprogrammet visar på en hög 
exploatering i område 1 och 2 medan område 3 är 
relativt sett lågt exploaterat. Område 3 exploateras 
inte alls i det låga scenariot.

I ett lågt scenario ska totalt 91 000 m2 bruttoyta 
(BTA) tillkomma medan i ett högt scenario 
är motsvarande siffra ungefär 180 000 m2.
Exploateringsgraden framgår av tabell 1. I båda 
scenarierna sker större delen av exploateringen i 
område 2 som blir det delområde som i och med 
planprogrammets förslag växer mest.  Exploateringen 
här sker främst på befintliga parkeringsplatser 
framför köpcentrum. Inom området planerar även 
det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem för 
exploatering söder om vårdcentralen.

Förslaget i figur 3 visar en tänkbar volym på den 
tilltänkta förtätningen och en möjlig kvarters struktur. 
Exploateringen av område 3 som ligger öster om 
järnvägsspåren framgår inte av förslaget. Skissen är 

3.1 Pågående planprogram
Ett planprogram för Stenungsund centrum är under 
framtagande. Plan programmet ska undersöka 
utvecklingsmöjligheter för bostäder och verksamheter 
inom centrala Stenungsund kombinerat med den 
nya attraktionskraft ett centralt beläget resecentrum 
innebär. En förtätning av kontor, service och bostäder 
kommer därmed att erfordras. 

Programområdet avgränsas i väst av hamnen och 
i öst av Södra vägen, i norr av Strandvägen och 
Doterödsvägen och i söder av Fregatten, se figur 2. 
Planområdet har för riskanalysen indelats i områdena 
1, 2 och 3. I denna trafikutredning används samma 
områdesindelning.
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Figur 4: Framtida exploatering inom Stenungsund. Figur 5: Illustration av det planerade resecentrumet 
 (källa: ABAKO Arkitekter).

framtaget av Stenungsunds kommun.

Volymstudien i figur 3 är ett tidigt förslag på hur 
området kan växa fram men detta kan komma att 
ändras under planeringsprocessen.

3.2 Bostadsprojekt i Stenungsund
Ett flertal planprogram och detaljplaner pågår runt 
om i Stenungsunds kommun, se figur 4. 

Ett prioriterat område är söder om  Ucklumsvägen. 
Här pågår ett arbete med planprogram och 
utbyggnad av Södra, Centrala och Norra Hallerna. 
Ungefär 1000 bostäder planeras inom detta område. 

Trafiknätet som berörs av denna utbyggnad är främst 
Ucklumsvägen, E6 och väg 160. Förtätningen bidrar 
till att förstärka centrumet med resandeunderlag 
söderifrån och kan därmed komma att belasta 
Göteborgs vägen till och från centrum.

Mellan järnväggspåren och Yttre Ringleden planeras 
det för ytterligare 700 bostäder. Förtätning möjliggörs 
av två antagna detaljplaner i närhet till järnvägsspåren 
samt av två pågående detaljplanearbeten för ett 
område österut. För de antagna detaljplanerna 
kommer bostäder att byggas när Stenungsunds 
centrum och det nya resecentrumet.

Ett detaljplanearbete pågår strax norr om 
planprogrammet, vid CW Borgs väg. Detaljplanen ska 
möjliggöra cirka 100 bostäder och handel. Trafiken 
från detta område kommer troligtvis i hög grad att 
belasta Göteborgsvägen.

Förutom det pågående planprogrammet för centrum 
planeras alltså för ytterligare cirka 1 800 bostäder 
inom tätorten. 

3.3 Flytt av resecentrum
Västtrafik och kommunen planerar för att flytta 
den befintliga stationen söderut till en mer central 
placering. Det nya resecentrumet får därmed mer 
närhet och goda kopplingar till köpcentrumet, 
vårdcentral, park, kulturhus och andra målpunkter. 
Figur 5 visar ett förslag för det nya resecentrumet, 
framtaget av ABAKO Arkitekter på uppdrag av 
Västtrafik.

Förslaget visar en placering av resecentrumet i 
förlängningen av Västanvindsgatan. Bussterminalen 
ska bestå av 15 dockningsstationer som angörs 
via en infart i söder och en utfart i norr. Ett mindre 

torg är planerat framför resecentrumet, på andra 
sidan av Göteborgsvägen. Här finns även ytor för 
cykelparkering. Ett tiotal parkeringsplatser föreslås 
både norr och söder om resecentrumet. 

En in- och utfart från Göteborgs vägen har ritats in 
centralt i parkeringen till Stenungs torg. En koppling 
har ritats i söder som endast tillåter utfart från 
området. Stenunge allé finns kvar, men ansluter inte 
längre till parkeringen.

I samband med resecentrumet planeras en gång- och 
cykelkoppling under järnvägspåren. Denna koppling 
finns inritad strax söder om det nya resecentrumet.

Arbetet med planering av resecentrumet är fortfarande 
i ett tidigt stadium och förslagen kan komma att 
ändras under planeringsprocessen.
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4 Nuläge

Vägnätet i centrala Stenungsund består av en 
huvudgata, Göteborgsvägen, som går genom de 
centrala delarna i nord-sydlig riktning. I norr knyter 
Göteborgsvägen an till industri och landsbygd. I 
syd ansluter Göteborgsvägen till motorväg E6 som 
passerar utanför tätorten. Orust och Tjörn ansluts till 
Stenungsund via väg 160 vid trafikplats Nösnäs N, 
vilken även korsas av Göteborgsvägen.

Ett järnvägsspår löper parallellt med Göteborgs vägen. 
Stenungsunds nuvarande station och bussterminal 
ligger nordost om centrum.

Avseende cykelvägar finns det två viktiga kopplingar 
i väst-östlig riktning, vilka korsar över bilväg 
och järnvägsspår. Dessa korsningar utgörs av 
en plankorsning i korsningen Göteborgsvägen/ 
Doterödsvägen och järnvägen samt strax söder om 
Stenungstorg, en gång- och cykelbro över väg och 
järnväg.

En resvaneundersökning genomfördes år 2014 av 
myndigheten Trafikanalys. Resvaneundersökningen 
genomfördes i hela Göteborgsregionen och omfattar 
cirka 7 000 svaranden. Undersökningen har 
även genomförts inom Stenungsunds kommun. 
Undersökningen visar att stenungsundsborna genomför 
ungefär 2,6 resor under en genom snittlig vardag, vilket 
är lägst bland kommunerna inom Göteborgs regionen.

Figur 7: Relativ befolkningstäthet i tätorten.Diagram 1: Färdmedelsfördelning enligt Resvane-
undersökning, 2014 (Västsvenska paketet, Göteborgs 
Stad, 2015).

Figur 6: Befintliga gång- och cykelvägar i Stenungsund 
centrum.
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Färdmedelsfördelningen visar att Stenungsundsborna 
i hög utsträckning reser med bil. Kommunen 
Bollebygd har högst andel bil med 79 procent, följd 
av Stenungsund, Tjörn, Orust och Mark med ungefär 
78 procent vardera. I Göteborg görs 46 procent av 
resorna med bil.

4.1 Gång- och cykeltrafik
Cykelvägnätet i Stenungsund utgörs av ett osamman-
hängande nät där ett flertal viktiga stråk saknar tydlig 

kontinuitet, se figur 6. Cykelvägnätet är dock väl 
utbyggt i de centrala delarna, väster om järnvägen.

Det finns i dagsläget planer på att anlägga cykelväg 
längs Göteborgsvägen, vid den saknade länken förbi 
den befintliga stationen.

4.1.1 Cykelparkering
Cykelparkeringsplatser finns i nuläget spritt i 
anslutning till entréerna till köpcentrumet samt vid 
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Stenungsunds station. Köpcentrumet har totalt 50 
cykelparkeringsplatser. Ungefär lika många finns vid 
stationsområdets norra och södra anslutningar.

4.1.2 Barriärer
En stor del av befolkningen i tätorten bor 
öster om järnvägen. Detta gör att järnvägen 

Figur 8: Passager över barriärer. Figur 9: Olyckor med två eller fler inblandade parter.
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och Göteborgsvägen utgör en barriär mellan 
Stenungsunds centrum och bostadsområdena i öster. 
Stenunge allé är en parallellgata till Göteborgsvägen, 
söder om centrumet, vilken bidrar till barriärkänslan 
samtidigt som den skapar stora obrukbara ytor 
mellan infrastrukturens olika delar.
 

Över Göteborgsvägen och järnvägen finns 
passager av varierande kvalitet vad gäller trygghet, 
trafiksäkerhet och framkomlighet. En gångbro finns 
norr om nuvarande station. En plankorsning finns 
vid korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen. En 
planskild korsning, över både järnväg och bilväg, 
finns strax söder om Stenungstorg i form av en gång- 
och cykelbro i höjd med kvarteret Jullen.

4.1.3 Trafiksäkerhet
Ett utdrag ur STRADA har gjorts för de senaste 
fem åren för att studera de mest olycksdrabbade 
platserna i Stenungsund centrum. Utdraget har 
avgränsats för att endast visa olyckor med fler än 
en part inblandad. Singelolyckor har filtrerats bort 
för att dessa olyckstyper i något högre grad sker 
på grund av brister i drift och underhåll vad gäller 
gång- och cykelolyckor (ojämn vägbana, brister 
i snöröjning, osv). Olyckor med fler än en part 
inblandad kan istället ge en indikation på undermålig 
vägutformning som kan förbättras med fysiska 
åtgärder. Olycksplatserna ses i figur 9.

Olycksstatistiken visar att korsningen Stenunge allé/
Göteborgsvägen är mest olycksdrabbad när det 
gäller olyckor med fler än en inblandad part. Oftast 
utgör olyckor i denna korsning en krock mellan 
motorfordon. Vänstersväng ut från Stenunge allé 
kan vara problematisk då två körfält behöver korsas 
samtidigt.

Stenungstorg parkering är en olycksdrabbad plats 
med ett flertal olyckor på parkeringsplatsen framför 
torget, mellan gående och motorfordon. En vanligt 
förekommande trafiksituation är backande fordon 
som kör på gående på parkeringsplatsen.
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Figur 10: Linjedragning av befintlig kollektivtrafik. Figur 11: Trafikflöden inom tätorten.
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Korsningen Doterödsvägen/Göteborgsvägen är 
en problematisk korsning. Olycksstatistiken visar 
att korsningen är något mer olycksdrabbad än 
andra korsningar i området. Vanligt förekommande 
trafiksituationer är olyckor i samband med 
vänstersväng.

4.2 Kollektivtrafik
Den befintliga stationen i Stenungsund används i 
dagsläget som en knutpunkt för  kollektivtrafiken. 
Det innebär att alla busslinjer i stadstrafiken i 
Stenungsund angör stationen. Stadstrafiken utgörs 
av sex linjer som trafikerar bland annat Kolhättan, 
Doteröd, Munkeröd, Hallerna och Höviksnäs. 

Fyra stadsbusslinjer trafikerar Göteborgsvägen, söder 
om den befintliga stationen. Två av dessa trafikerar 
Doterödsvägen österut medan resterande två linjer 
trafikerar Stenungsund centrum.

Utöver stadstrafiken trafikeras Stenungsund av 
expressbussar. Det är Stenungsund express, Tjörn 
express och Orust express. Tjörn express och 
Stenungsund express utgör viktiga pendlingslinjer 
med Göteborgsområdet. Det finns även några 
regionala busslinjer med ett fåtal avgångar om dagen 
och i vissa fall endast på helgerna. 

Korsningen vid Göteborgsvägen/ Doterödsvägen 
trafikeras av 38 bussar per timme under morgonens 
högtrafik. Av dessa 38 bussar trafikerar fyra 
buss  linjer österut via Doterödsvägen samt en 
buss linje västerut. Det innebär att 33 busslinjer 
trafikerar sträckningar söderut. Alla linjer 
trafikerar Stenunge allé förutom expressbussarna i 
södergående riktning som stannar på en hållplats på 
Göteborgsvägen.

4.3 Biltrafik
Stommen i bilvägnätet inom den centrala tätorten 
utgörs av en huvudled, Göteborgsvägen, som kopplar 
ihop kommunen i nord-sydlig riktning. Vägen har 
två körfält i södergånde riktning på sträckan från 
korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen till norra 

Nösnäsmotet. I nordlig riktning har Göteborgsvägen 
ett körfält och körfält för vänstersväng vid 
korsningspunkterna. Köpcentrumet vid Stenungstorg 
ansluts via tre vägar. Två anslutningar finns mellan 
Göteborgs vägen och köpcentrumet medan den tredje 
anslutningen sker via Stenunge allé. 

Norra Nösnäsmotet
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Diagram 2: Variationer i månaderna januari, april, juli och september/oktober på tre vägar i Stenungsund.

4.3.1 Trafikflöden
Kommunens mätningar från åren 2013, 2014 och 
2016 visar att ungefär 15 000 fordon per dygn 
trafikerar Göteborgsvägens södra del vilket gör 
den till den mest trafikerade vägen inom tätorten. 
Uddevallavägen trafikeras av ungefär 10 000 fordon. 
Den högst belastade korsningen är Göteborgsvägen/
Doterödsvägen, där ungefär 5 000 fordon dagligen 
nyttjar Doterödsvägen. Genomfartstrafiken förbi 
centrum har uppskattats till 9 000 fordon.

4.3.2 Årsvariationer
Trafikmätningar i tätorten har på utvalda platser 
gjorts över flera månader under året. Mätningarna 
har använts för att förstå årsvariationerna 
inom Stenungsund. Mätningar har gjorts på 
Källösundsbron, väg 160 (strax norr om Stora 
Högamotet) och på Industrivägen, se diagram 2. 
Samtliga mätningar visar på ökad trafik under juli 
månad, vilket beror på det höga inflödet av trafik på 

sommaren till Tjörn och Orust. Industrivägen som 
troligtvis har ett högre flöde av Stenungsundsbor 
visar på en minskning under juli månad, det vill säga 
semestertid.

Under juli månad förändras tidpunkten för när 
högtrafik dygnsvis inträffar. Förmiddagens maxtimme 
inträffar mellan klockan 11 och klockan 12 istället 
för tidig morgon som under övriga delar av året. 
Maxtimmen under eftermiddagen är fortfarande strax 
före klockan 17. Juli månad visar även ett jämnare 
trafikflöde under dygnets alla timmar.

4.3.3 Parkering
I dagsläget finns det ungefär 1 000 
bilparkeringsplatser vid Stenungstorg. Högst 
beläggning på parkeringsplatserna är på fredagar 
då ungefär 69 procent av parkeringsplatserna är 
upptagna. På lördagar är beläggningsgraden cirka 
62 procent medan söndagar har en beläggningsgrad 
mellan 50 och 60 procent. Ytorna närmast 

köpcentrumet har högst beläggning och uppskattas 
vara 90 procent belagda mellan klockan 16 och 
19. Detta innebär att när behovet är som högst på 
fredagar, krävs ungefär 700 parkerings platser av 
1 000 tillgängliga platser vid köpcentrumet.
Söder om vårdcentralen finns ungefär 120 
 parkeringsplatser. Stenungsundshem planerar att 
exploatera denna del med bostäder, kontor och 
handel vilket i framtiden innebär att dessa platser 
försvinner. De borttagna platserna bör till viss del 
ersättas i samband med annan exploatering.

4.3.4 Godstrafik
Godsleveranser till köpcentrumet sker från klockan 
6 på morgonen till tre befintliga lastgårdar. 
 Leveranserna har uppskattats till mellan 15 och 20 
leveranser per dag till den södra lastgården, vilken 
används mest. I den mellersta och norra lastgården 
sker mellan 10 och 15 leveranser till varje lastgård 
dagligen. Godsleveranserna utgörs främst av 
dagligvaruleveranser.

Detta innebär att det totalt sker mellan 35 till 50 
leveranser dagligen till köpcentrumet. Angöring för 
godstrafiken sker i dagsläget via Göteborgsvägen 
och genom parkeringsplatserna på framsidan av 
köpcentrumet. Detta medför backande fordon vid 
parkeringsplatserna vilket kan innebär en trafikfara 
för oskyddade trafikanter.

Å
D

T
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5 Framtid 2035

Förtätning vid Stenungsund centrum, både i det låga 
och höga scenariot, skapar ytterligare bilburna resor 
till och från centrumet. Vägnätet i centrum nyttjas 
redan i dagsläget till sin maximala kapacitet och 
ytterligare ansträngningar försämrar trafiksituationen 
i centrum. Till år 2035 bedöms ungefär 5 000 fordon 
i lågt scenario och 10 000 fordon i högt scenario 
tillkomma. Göteborgs vägen trafikeras av cirka 15000 
fordon i dagsläget vilket också är den maximala 
kapaciteten för vägen. En viktig utgångspunkt är 
därför att minska biltrafiken och att stadsutvecklingen 
ska bidra till hållbara transporter.

Ett flertal förslag har prövats för att möjiggöra 
exploa tering och förbättra trafiksituationen vid 
 Stenungsunds centrum. Förslagen har därefter 
konkretiserats till ett huvudalternativ som möter upp 
kraven på trafikens funktion.

Inriktningen i arbetet har varit att minska biltrafiken 
på Göteborgsvägen i de mest centrala delarna med 
bland annat det nya resecentrumet. Detta skapar en 
tryggare och säkrare miljö för människor som vistas i 
området och även för boende strax intill. 

Viktiga kopplingar för gång- och cykeltrafiken har 
 identifierats med åtgärdsförslag för att förstärka 
kopplingen till bland annat resecentrumet.

5.1 Biltrafik
Göteborgsvägen utgör den enda nord-sydliga 
bilvägen för genomfartstrafik vilket gör att vägen 
blir hårt belastad. Exploatering i området påverkar 
Göteborgsvägen i mycket stor utsträckning, som 
behöver klara att ta emot den tillkommande trafiken.

I huvudalternativet har Stenunge allé studerats 
som en bussgata. I detta alternativ ansluter 

lokalgator direkt till Göteborgsvägen. Detta gör att 
nya anslutningar behöver skapas för de fastigheter 
som har direkt anslutning till Stenunge allé idag. 
Nya anslutningar till Göteborgsvägen innebär att 
bussgatan behöver korsas, vilket bedöms kunna 
göras med väjningsplikt för biltrafikanterna gentemot 
busstrafiken.

För att avlasta den centrala sträckningen av 
Göteborgsvägen har möjligheten till yttre 
anslutningar undersökts, Strandvägen i norr och 
Västanvindsgatan i söder, för att dirigera om trafiken 
mot centrum.

Genom avlastning och nya anslutningar till 
Göteborgsvägen, får denna gata mer av en 
stadskaraktär i och med att trafikleden bryts upp till 
en lugnare gata.

En anslutning mellan Stenunge allé och väg 160 
behöver utredas närmare för att förbättra för 
kollektivtrafiken ytterligare. 

Utformning framför torget och resecentrumet ska 
bidra till att minska genomfartstrafiken och till att 
skapa ett lugn miljö med stadskaraktär i centrum. 

För korsningen Göteborgsvägen/ Doterödsvägen 
har även en cirkulationsplats utretts för att öka 
tillgängligheten till centrum. 

En ny bilväg öster om järnvägen har studerats. En 
bilväg i detta läge kan minska behovet av bilresor 
via Göteborgsvägen för att ta sig till det nya 
resecentrumet. Dessa resor kan istället göras genom 
denna alternativa väg. Detta kan vara en långsiktig 
lösning. 

Exploateringen sker i olika etapper vilket innebär att 
utbyggnaden av trafiksystemet bör följa etapperna.

5.1.1 Trafikflöden
Beräkningar av trafikalstring av exploateringen i 
det nya området har gjorts genom Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Ungefär 4  900 i det låga 
scenariot och 10 300 fordon i det höga scenariot 
beräknas tillkomma efter exploateringen av centrum. 
Bedömda mängden tillkommande trafik bedöms dock 
kunna minskas på grund av synergieffekter inom 
området som inte tagits hänsyn till i beräkningarna. 
Samtidigt bedöms 19 000 BTA kontor försvinna 
(exempelvis kommunhuset) vilket minskar 
trafikalstringen ytterligare. Detta uppskattats till 
cirka 700 färre fordon enligt trafikalstringsverktyget, 
vilket då ger totalt 4  200 och 9 600 fordon per dag i 
respektive scenario.

En större del av resorna genereras av handel och utgör 
cirka 80 procent av all trafikalstring inom området 
enligt Trafikverkets  trafikalstringsverktyg. Trafikflöden 
som genereras av handeln varierar kraftigt under 
vardagarna där oftast fredagar generar högst trafik. 

Trafiken till handeln kommer förutom på fredagar att 
vara förlagd till helgerna. Över hela veckan kommer 
troligtvis fredag eftermiddags högtrafik stå för högst 
trafikflöden då trafiken som genereras av handel, 
kontorsverksamhet och bostäder kommer att samsas 
om samma yta under samma tidsperiod.

Den totala trafikalstringen vid den  tillkommande 
exploateringen i området har inte beaktat 
synergieffekter av exploateringen. Synergieff ekterna 
kan bestå av att anställda vid kontoren handlar inom 
området för att därefter bege sig hem vilket också kan 
vara inom samma område. Andra troliga effekter av 
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exploatering med blandad markanvändning kan vara att 
kunder hittar större utbud inom området vilket minskar 
behovet av ytterligare resor. En generell bedömning 
har gjorts att synergi effekterna kan vara uppemot 
25 procent då kommunen har en tydlig inriktning att 
skapa ett blandat stads centrum. Med hänsyn tagen till 
synergieffekterna blir således den totala t  rafikalstringen 
3 150 respektive 7 200 fordon per dag i de olika 
scenarierna till det nya området.

En beräkning av trafikflödenas fördelning har gjorts 
för att se hur den nya trafiken fördelas i centrum. 
Beräkningen visar att Göteborgsvägen söder om 
centrumet i den högexploaterade scenariot kommer att 
belastas med ungefär 20 000 fordon per dag och med 
14 500 fordon norr om korsningen Göteborgs vägen/

Doterödsvägen. Med tre in- och utfarter till centrumet 
kommer de mittersta delarna av Göteborgsvägen 
trafikeras av ungefär 13 500 till 14 500 fordon per dag.

Den nedersta in- och utfarten kommer troligtvis 
vara mest frekvent använd som in- och utfart till 
centrumet. Detta då mest trafik till området kommer 
söderifrån vilket bedöms även vara fallet framöver. Den 
mittersta in- och utfarten bedöms vara minst belastad. 
Trafikalstringen i det  lågexploaterade scenariot kommer 
att skapa lägre trafikflöden i området men trafiken 
kommer att följa samma mönster som i det höga 
scenariot.

Hur trafikflödena fördelas i området kommer i högsta 
grad bero på var parkeringsplatser till området 

placeras. I räkneexempelet har ett antagande gjorts att 
parkeringsplatserna fördelas jämnt i hela området. Se 
även figur 12 för trafikflödena för de olika scenariorna.

Kapaciteten på Göteborgsvägen är redan i dagsläget 
på gränsen till acceptabla trafikflöden vilket gör 
att all ny trafik påverkar trafik situationen negativt. 
Göteborgsvägen bedöms klara ungefär 16 000 fordon 
per dag. Denna kritiska gräns nås vid en exploatering 
av ungefär 40 000 BTA inom programområdet om 
samma markfördelning av bostäder, handel och kontor 
antas som planerat idag. För exploatering endast med 
handel, som genererar flest bilresor, skulle motsvarande 
siffra vara ungefär 10 000 BTA medan enbart bostäder 
skulle nå den kritiska gränsen först vid 100 000 BTA.
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Figur 12: Schematisk skiss på trafikflöden vid Stenungsund centrum med tre in- och utfarter för lågt respektive högt scenario.
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5.1.2 Åtgärdsförslag 
Utifrån resonemangen kring biltrafiken kan en 
möjlig åtgärd vara en cirkulationsplats i korsningen 
Göteborgsvägen/Doterödsvägen. Korsningen 
behöver studeras närmare för att säkerställa om en 
cirkulationsplats är möjlig på platsen. Vidare föreslås 
att Strandvägen blir dubbelriktad och att vägen 
kopplas med en anslutning till centrum. Det nya 
exploateringsområdet bedöms behöva tre anslutningar 
från Göteborgsvägen. 

Cirkulationsplats
En cirkulationsplats vid korsningen  Göteborgsvägen/
Doterödsvägen behöver klara av stora mängder 
biltrafik. Detta innebär att cirkulationsplatsen behöver 
vara av större karaktär för att klara av de höga 
flödena. En cirkulationsplats med en ytterradie på 
cirka 25 meter bedöms klara bedömda flöden. Den yta 
som krävs för cirkulationsplatsen kommer att in kräkta 
på fastigheten sydväst om cirkulations platsen samt 
vid området som i nuläget detalj planeläggs vid CW 
Borgs väg. Cirkulationsplatsen behöver även förses 
med trafiksignaler för att klara av bomfällning vid 
järnvägsspåren. Trafiksignalerna kommer att stoppa 
upp all trafik från Strandvägen och Doterödsvägen då 
dessa vägar föreslås att även fortsättningsvis ha ett 
körfält i vardera riktning. Göteborgsvägen med två 
ingående körfält kan däremot utformas så att endast 
trafi kanter som ska passera järnvägsspåren berörs av 
trafiksignalerna vid nedfällda bommar. 

Strandvägen
För att möjliggöra tre anslutningar till det nya området 
behöver Strandvägen öppnas upp för dubbel riktad 
trafik. Detta bedöms vara möjligt inom ramen för 
befintliga mått, däremot kommer kant stensparkeringen 
längs gatan att behöva flyttas. Stenunge allé behöver 
förlängas för att nå ut hela vägen till Strandvägen. Ytor Figur 13: Typsektion av Göteborgsvägen med fyra körfält 

på sträcka utan busskörfält.
Figur 14: Typsektion av Göteborgsvägen med två körfält 
och busskörfält i bägge riktningar.

från bilparkeringsplatserna kan behövas tas i anspråk 
för att möjliggöra en bilväg av god standard. 

Göteborgsvägen
För att klara av det höga trafikflödet på 
Göteborgsvägen bedöms vägen behöva fyra körfält 
söder om första anslutningen till centrumet. Två körfält 
klarar oftast av trafikflöden på runt 15 000 fordon per 
dag. För att klara av mer trafik behöver dagens tre 
körfält byggas ut med ytterligare ett körfält. 

Typsektionen i figur 13 och 14, visar exempel på 
hur vägen kan utformas på Göteborgsvägen mellan 
Västanvindsgatan och korsningen Göteborgsvägen/
Stenunge allé.

Vägen blir ungefär 25 meter bred med gång- 
och cykelväg samt en trädrad. Mittrefugen 
kan användas som vänstersvängskörfält i 
korsningspunkterna. Samma bredd kan tillämpas 
på sträckan Västanvindsgatan och Doterödsvägen. 
Här övergår två körfält till busskörfält för att 
möjliggöra anslutning till det nya resecentrumet. 

Hastigheten på Göteborgsvägen bör begränsas till 
40 kilometer i timmen vid korsningen Stenunge 
allé/Göteborgs vägen vid dagens McDonalds och 
upp till cirkulationsplats vid Stenungsunds station. 
Lägre hastighet på Göteborgsvägen minskar 
barriäreffekterna av gatan i de centrala delarna av 
Stenungsund.

Bussgata
Om Stenunge allé omvandlas till bussgata behövs 
tre nya bilvägar i söder för angöring till bostäderna 
på Stenunge strand.  Dessa anslutningar kommer 
att nyttja befintliga vägar förutom vid ytorna mellan 
Stenunge allé och Göteborgsvägen. Korsningar mot 
Göteborgs vägen bedöms behöva utformas med 
trafiksignaler. Dessa trafiksignaler kan därefter 
samordnas med korsningen mot bussgatan alternativt 
används väjningsplikt mot bussgatan.

Öster om järnvägsspåret
Även en bilväg öster om järnvägsspåren som för binder 
Södra Vägen med Solgårdsvägen har utretts. Denna 
förbindelse underlättar för trafikanter att nå
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resecentrumet från öster utan att behöva passera 
järnvägen och belasta Göteborgsvägen. Denna 
väg bedöms vara möjlig att bygga först när 
järnvägen byggs ut med dubbelspår. Anläggning 
av dubbelspår kommer troligtvis kräva ingrepp i 
berget vilket underlättar konstruktion av bilvägen. En 
kostnadsbedömning har inte gjorts då närmare studie 
av markförutsättningar med mera behöver göras innan.

5.2 Parkeringsplatser  
Stenungsunds kommun saknar i dagsläget en 
parkeringspolicy och parkeringstal vid exploatering 
inom kommunen. Parkeringstal har därför jämförts 
med Lerum och Göteborg. Lerum, med dagens 
40 000 invånare, har tätorter inom kommunen av 
samma storlek som Stenungsund tätort, bland annat 
Floda och Gråbo. Göteborgs Stad är betydligt större 
men har lägre parkeringstal för bil. Stenungsunds 
ambitioner är att skapa ett stadsmässigt centrum 
med hållbara färdmedel i fokus. Göteborg bedöms 
därför utgöra ett bättre jämförande exempel än 
Lerum. Därmed har Göteborgs Stads parkeringspolicy 
legat till grund för beräkningar i Stenungsund.  

5.2.1 Bilparkering 
Antalet parkeringsplatser som behövs efter 
utbyggnad av Stenungsund centrum är stort. 
Beroende på vilket scenario som väljs bedöms 1 700 
till 2 600 parkeringsplatser för bil behövas.

I område 2 kommer behovet av bilparkeringsplatser 
vara störst då detta område kommer att exploateras 
i störst utsträckning. Handel är den mest 
parkeringsintensiva markanvändningstypen och 
kommer att generera ett behov av ungefär 560 
bilparkeringsplatser i det låga scenariot och 1 200 
bilparkeringsplatser i det höga scenariot. Figur 15: Bilparkeringsplatser som föreslås inom program-

området enligt Göteborgs Stads parkeringspolicy.
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Område 2
Bilparkeringsplatser 
Lågt scenario 661 bpl
Högt scenario 1 237 bpl

Område 3
Bilparkeringsplatser
Lågt scenario 0 bpl
Högt scenario 213 bpl

Parkeringsplatser
- Alla områden
Totalt: 1 065- 2 175 bpl

Område 1
Bilparkeringsplatser
Lågt scenario 406 bpl
Högt scenario 727 bpl
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Handel och kontor kan samnyttja parkeringsplatser 
då dessa oftast nyttjas under olika tider. 
Samnyttjande mellan boendeparkering och 
kontorsparkering är också möjlig för att hålla 
parkeringsbehovet nere i Stenungsund.

Samnyttjande av parkeringsplatser kräver oftast 
att parkeringsplatserna är kommunala för att 
kunna regleras på ett sådant sätt att det möjliggör 
samnyttjande. Exempel på detta kan vara att 
kommunen erbjuder boendeparkering med tillstånd 
och samtidigt avgifts belägger parkeringsplatserna för 
övriga. Detta tillåter då kontorsarbetare i området 
att mot avgift betala under dagtid medan boende kan 
parkera med tillstånd under övrig tid.

I dagsläget erbjuder handeln i centrum gratis 
parkering i tre timmar. 

Med samnyttjande av parkeringsplatser kan kontors-
verksamheternas behov av 130 respektive 330 
bilparkeringsplatser för lågt respektive högt scenario 
täckas av tillgängliga platser för handeln.

Genom att skapa gemensamma  parkeringsplatser 
för handeln kan behovet av parkeringsplatser 
minska ännu mer. Exempel på gemensamma 
parkeringsplatser kan vara att olika 
handelsetableringar i närheten av varandra delar 
samma parkeringsytor för sina kunder. 

En grov bedömning har gjorts om att handelns 
parkeringsplatser kan minskas med 10 procent om 
gemensamma parkeringsplatser skapas för handeln. 

Exploatering inom området kommer att ske till 
stor del på befintliga parkeringsplatser. Dessa 
parkeringsplatser kommer troligtvis behöva 
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Tabell 2: Antal tillkommande bilparkeringsplatser utifrån 
exploateringsgrad i det låga respektive höga scenariot.

Tabell 3: Totala behovet efter samnyttjande av parkering-
splatser och borttagna parkeringsplatser har ersatts.

*En bedömning av antalet bilparkeringsplatser som behövs 
för resecentrumet har gjorts för de närliggande ytorna vid 
resecentrumet. Utöver de 25 bilparkeringsplatser som föreslås vid 
resecentrumet kommer ytterligare pendlingsparkeringsplatser att 
behövas för att täcka behovet för pendlare.

ersättas. På Citycons fastighet finns i dagsläget 
1 032 bilparkeringsplatser som kommer att 
tas bort. Beläggningsgraden är relativt hög (se 
kapitel 4. Nuläge). Behovet är något lägre och 
parkeringsplatserna bedöms behöva ersättas med 
ungefär 800 platser. Stenungsundshem kommer att 
exploatera vid en befintlig parkeringsplats med i 
dagsläget ungefär 120 platser. Dessa platser bedöms 
behöva ersättas med ungefär 100 platser.

Totalt behöver ungefär 2 600  bilparkeringsplatser 
skapas inom Stenungsunds centrum. Se även tabell 
2 och 3 för parkeringstalens fördelning mellan 
olika verksamheter, scenarior och antaganden om 
samnyttjande. 

För att yt mässigt klara av behovet behöver 
parkeringshus anläggas inom centrum. 
Resvaneundersökningen från Stenungsund visar 
på att andelen biltrafik är hög jämfört med andra 
trafikslag. För att tillämpa Göteborgs Stads 
parkeringspolicy rekommenderas därför satsningar 
på mobility management-åtgärder för att hålla 
bilanvändandet på en låg nivå i centrum. Mobility 
management-åtgärder är åtgärder som på ett eller 

annat sätt påverkar människornas resebeteende.

Exempel på detta kan vara gratis busskort till 
nyinflyttade, kampanjer för att marknadsföra 
kollektivtrafiken riktat specifikt mot människor som 
vistas i området, kartor som visar var cykelfaciliteter 
finns och så vidare. Åtgärderna är kostnads mässigt 
oftast låga jämfört med infrastruktursatsningar 
och, beroende på kvaliteten på genomförandet, 
lönsamma. Mobility management-åtgärder som 
kan tillämpas just i detta område behöver studeras 
närmare i ett senare skede.

5.2.2 Cykelparkering 
Cykelparkering med god kapacitet är en viktig del 
för att uppmuntra till ett hållbart resebeteende. 
Göteborgs Stads cykelparkeringstal har använts som 
riktlinjer för nyexploatering i Stenungsund. 
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Tabell 4: Antal cykelparkeringsplatser i lågt och högt 
 scenario utifrån Göteborgs Stads parkeringstal.

Figur 16: Cykelparkeringsplatser som föreslås inom 
programområdet enligt Göteborgs Stads parkeringspolicy 
utifrån ett lågt alternativt högt scenario.
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Tabell 4 redovisar tillkommande 
cykelparkeringsplatser utifrån Göteborgs Stads 
parkeringsnorm för det låga respektive det höga 
scenariot.

Tabell 5: Rekommendationer för antal 
cykelparkeringsplatser i Stenungsund.

Cykelparkeringsplatser för bostäder bör finnas i 
förråd och vid entréerna till bostäderna. Kontor och 
handel bör kunna samnyttja cykelparkerings platser 
då behovet av parkering är störst under dagtid 
för kontor och kvällstid/helger för handel. En del 
av cykelparkeringsplatserna för handel och kontor 
bör finnas inom 30 meter från entréerna vilka då 
även kan samnyttjas med en del av bostädernas 
cykel parkeringsplatser vid entréerna. Främst bör 
samnyttjandet ske mellan exploateringen som 
planeras söder om det befintliga köpcentrumet och 
övriga område 2.

Resecentrumet bedöms inte kunna samnyttja 
cykelparkeringsplatser då det är angeläget att 
extra god kvalitet och standard hålls för pendlare. 
Resecentrumet kommer att ligga på andra sidan 
av Göteborgsvägen från övriga exploateringen 
sett vilket dessutom försvårar samutnyttjande av 
cykelparkeringsplatserna.

Med Göteborgs Stads parkeringspolicy som 
utgångspunkt innebär samnyttjandet av 
parkeringsplatser vid handel och kontor att antalet 
cykelparkeringsplatser kan minskas till 1 745 i 
det låga scenariot och 3 276 i det höga scenariot. 
Samnyttjandet av bostädernas cykelparkeringsplatser 
vid entréerna med kontor och handel kan ytterligare 
minska  parkeringsbehovet med ungefär 500 
cykelparkeringsplatser. Totalt bedöms därför 
cykelparkerings behovet genom samnyttjande 
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Figur 17: Framtida kollektivtrafiklinjer vid det nya rese-
centrumet.
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prioritera kollektivtra�k

Figur 18: Schematisk skiss på korsning för att prioritera 
kollektivtrafiken.

uppgå till ungefär 1 350 respektive 2 700 
cykelparkeringsplatser beroende på scenario.

Behovet av cykelparkeringsplatser är stort på grund 
av den höga exploateringen i båda scenarier. En stor 
andel av cykelparkerings platserna för bostäderna bör 
förläggas i förråd, ungefär 80 procent. Det innebär 
att ungefär 1 000 cykel parkerings platser hamnar 
på gatuplan, vid entréerna. För att möjliggöra 
ett stort antal cykelparkeringsplatser bedöms 
cykelparkeringsgarage vara en god lösning som bör 
beaktas i detaljplaneskedet. Totalt bedöms alltså 
2 700 cykelparkeringsplatser behövas, varav cirka 
1 700 bör hamna i förråd i anslutning till bostäderna 
och cirka 1 000 cykelparkeringsplatser bör ligga 
utomhus i anslutning till entréerna.

5.3 Kollektivtrafik
Med flytt av resecentrumet kommer Göteborgsvägen 
att belastas med något fler bussar än tidigare. 
Framförallt beror den ökade belastningen på att fler 
busslinjer behöver angöra resecentrumet norrifrån. 
Dessa linjer behövde tidigare inte köra ner till 
 Stenungsund centrum vilket blir fallet med en flytt av 
resecentrumet.

Med det planerade resecentrumet kommer antalet 
bussar att öka till ungefär 48 bussar per timme 
under rusningstid. Detta är en ökning med 10 bussar 
jämfört med dagsläget. Om dagens linjeföring 
används kommer stadsbussarna att angöra stationen 
norrifrån med totalt 15 avgångar vid rusningstiden. I 
södergående riktning är det främst expressbussarna 
samt ett par av stadsbussarna som kommer att 
angöra rese centrumet. Dessa linjer har tillsammans 
27 avgångar per timme under rusningstid. 
Utöver dessa finns fem busslinjer som kör in på 

Doterödsvägen och en linje som kör i nord-sydlig 
riktning på Göteborgsvägen. Linjerna illustreras i figur 
17.

Expressbussarna till/från Stenungsund, Tjörn och 
Orust är strategiskt viktiga att koppla till det nya 
rese centrumet för att underlätta de regionala resorna 
för pendlare. Dessa bussar behöver också ansluta 
till tågtrafiken och behöver därför vara tidsmässigt 
pålitliga och robusta.

För att prioritera kollektivtrafiken och skapa robusthet 
föreslås att busskörfält anläggs på sträckan söder om 
resecentrumet. Stenunge allé har studerats närmare 
för att möjliggöra endast busstrafik.

5.3.1 Åtgärdsförslag
För att möjliggöra robust kollektivtrafik till 
 Stenungsunds nya resecentrum föreslås Stenunge allé 
förvandlas till bussgata. Detta gör att kollektivtrafiken 
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Figur 19: Förslag till åtgärder för bil- och kollektivtrafik
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inte blir känslig för trafikstörningar under rusningstid. 
Att nå resecentrumet bör prioriteras då detta 
möjliggör byten mellan buss och tåg. Stenunge allé 
som bussgata ökar förutsättningarna att skapa en 
robust och pålitlig stadstrafik som inte påverkas av 
köer i rusningstrafiken. 

Stenunge allé har i dagsläget sex anslutningar till 
fastigheter på den västra sidan av vägen. Circle 
K, McDonalds, Akzo Nobel, småbåtshamnen och 
bostadsområdet Stenunge strand har anslutning från 
Stenunge allé vilka behöver trafikförsörjas på något 
annat sätt. Anslutningar till dessa verksamheter 
föreslås istället anläggas direkt från Göteborgsvägen 
som beskrevs närmare i kapitel 5.1 Biltrafik.

Stenunge allé med endast busstrafik kommer att ha 
ungefär 30 bussar i bägge riktningar (15 + 15) under 
rusningstrafik. I korsningspunkterna kan väjningsplikt 
tillämpas för biltrafik samtidigt som trafiken regleras 
för att endast tillåta busstrafik.

Stenunge allé ansluter bussarna till Göteborgsvägen 
vid hållplats Vårdcentralen. Anslutningen behöver 
regleras med trafiksignaler för att prioritera 
busstrafiken. Figur 18, visar en principskiss på hur 
denna korsning kan fungera.

Hållplatsläget Vårdcentralen i norrgående riktning 
behöver flyttas något söderut för att lämna utrymme 
för den nya bussanslutningen till Göteborgsvägen. 
Då Stenunge allé föreslås bli en bussgata kan en 
timglashållplats anläggas i höjd med det befintliga 
hållplatsläget Vårdcentralen i södergående riktning.

Hållplatsläget vid Stenungstorg kommer troligtvis 
ersättas av resecentrumet i samband med att ny 
vägstruktur formas på grund av exploateringen vid 

centrum. 
 
Den södra delen av Stenunge allé behöver anslutas 
till väg 160 för att skapa mindre störningar 
för busstrafiken i trafikplatserna. En tidigare 
åtgärdsvalsstudie har visat behovet av en anslutning 
i syd-västlig riktning mot Stenungsön. Hur denna 
anslutning kan fungera har studerats närmare i 
utredningen ”Busskörfält mellan Stenunge allé 
och väg 160” (Stenungsund kommun, 2017). Ett 
busskörfält kan anläggas i västgående riktning för 
busstrafik och ansluts vid väg 160. Detta förbättrar 
framkomligheten för busstrafik framförallt under 
eftermiddagens rusningstrafik.

Bussgatan på Stenunge allé behöver anslutas 
till  Göteborgsvägen strax norr om den befintliga 
hållplatsen Vårdcentralen. Anslutningen behöver 
ske med trafiksignaler för att prioritera buss trafiken. 
Hållplats Vårdcentralen (läget för norrgående 
busstrafik) behöver i samband med detta flyttas 
något söderut.

Vid exploatering behöver eventuellt nya hållplatser 
tillkomma då hållplatsen Stenungstorg kan komma 
att behöva dras in när exploatering sker vid 
hållplatsen. 

Figur 19 visar de åtgärder som har studerats och 
föreslås i denna trafikutredning. Figuren visar 
åtgärder för bil- och kollektivtrafik.

5.4 Gång- och cykeltrafik
Med det nya resecentrumet vid Västanvindsgatans 
förlängning blir detta den naturliga kopplingen för 
resenärer till centrum. Kommunen har dessutom 
planer på att förstärka denna koppling med parker/

torg längs med sträckningen. I nord-sydlig riktning 
har stråket längs köpcentrumet identifierats som en 
strategisk koppling. Detta stråk ska möjliggöra goda 
förbindelser som ökar liv och rörelse i centrum. 
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Viktiga gång- och cykelpassager över järnvägsspåren 
behöver också förstärkas för att skapa goda förbindelser 
i väst-östlig riktning. Framkomlighet och tillgänglighet 
till det nya resecentrumet är av strategisk betydelse 
för att uppmuntra till hållbara resor i Stenungsund. 
Resecentrumet ska möjliggöra en förbindelse under 
järnvägsspåren för gång- och cykeltrafik. Med denna 

Figur 20: Strategiska kopplingar för gång och cykel som 
kan förbättras för en mer sammanhållen stad.
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Figur 21: Förslag till gång- och cykelvägar på kort och 
lång sikt.
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förbindelse kan invånare i öst ansluta till resecentrumet 
utan att nyttja de befintliga passagerna, eftersom 
resecentrumet ligger väster om järnvägsspåren. 
Kopplingen till resecentrumet kan därmed även 
förstärkas med kopplingar öster om järnvägsspåren. 
Främst Doteröds vägen och Solgårdsvägen kan 
möjliggöra direktkopplingar till resecentrumet utan att 
passera järnvägsspåren, se figur 20. 

5.4.1 Åtgärdsförslag
För att förstärka dessa strategiskt viktiga kopplingar, 
som illustreras med gröna pilar i figur 21, har en 
bedömning av cykelvägar i området gjorts. Förslag 
på cykelvägar har därefter grupperats i kortsiktiga 
respektive långsiktiga åtgärder. Kortsiktiga åtgärder är 
främst för att skapa goda förbindelser i nära anslutning 
till det nya resecentrumet. De långsiktiga åtgärderna 
behöver utredas närmare då ytor saknas samtidigt som 
dessa åtgärder är viktiga för att knyta ihop centrum med 
övriga tätorten.

5.5 Godstrafik
Den tillkommande exploateringen bedöms inte påverka 
godstrafiken i någon högre grad. Det är främst 
handel som medför behov av gods transporter till 
och från området. Godstrafiken bedöms inte påverka 
trafiksystemet annat än vid utformning av bilvägarna, 
och då främst utformningen av korsningar. Detta 
innebär att korsningar behöver utformas något bredare 
för att klara av lastbilars behov av större svängradier. 
Vissa punkter i kors ningar kan även behöva byggas 
med överkörbara ytor för att tillgodose större fordons 
utrymmesbehov.

Solgårdsvägen

Doterödsvägen

Solgårdsvägen
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6 Kostnadsbedömningar

En cirkulationsplats vid Göteborgsvägen/
Doterödsvägen av en storlek som passar trafikflödena 
i korsningen bedöms kosta mellan 7 till 12 miljoner 
kronor.

Strandvägen föreslås öppnas upp för dubbelriktad 
trafik samtidigt som en anslutning till centrum öppnas 
upp från denna väg. I samband med detta behöver 
även kantstensparkering och andra mindre åtgärder 
ses över. Dessa åtgärder bedöms kosta 5 miljoner 
kronor, men är beroende på vilket utformning som 
föreslås i exempelvis korsningspunkten Strandvägen/
Stenunge allé.

Tre nya anslutningar till Göteborgsvägens södra 
sträcka behöver skapas om Stenunge allé omvandlas 
till bussgata. Dessa anslutningar kopplas mellan 
Göteborgsvägen och till parkeringsplatser som 

Tabell 7: Uppskattad kostnad för cykelvägar.Bild 1: Göteborgsvägen på sträcka parallellt med 
 köpcentrumet.

används av boende och besökare till fastigheterna 
väster om Stenunge allé. Totalt behövs ungefär 
100 meter ny bilväg erfordras, som bedöms kosta 
ungefär 1 miljon kronor. Utöver detta behöver 
korsningspunkternas utformning anpassas för 
trafiksignaler vilket kostnadsbedöms till ungefär 3 
miljoner kronor per korsningspunkt. Med oförutsedda 
kostnader för varje korsningspunkt har därför en 
bedömning på 5 miljoner kronor gjorts, vilket innebär 
totalt 15 miljoner kronor för tre korsningar. Dessa 
anslutningar gör att Göteborgsvägen blir stadsgata 
längre söderut än tidigare.

Om Stenunge allé omvandlas till bussgata behöver 
en korsning för busstrafiken skapas för anslutningen 
till och från Göteborgsvägen. Kostnad för en sådan 
lösning blir ungefär 5 miljoner kronor. 

För att klara av den tillkommande trafiken behöver 
Göteborgsvägen breddas med ett till körfält vilket 
beräknas kosta ungefär 6,5 miljoner kronor. 
Gång- och cykelbron vid vårdcentralen har dock 
en bropelare strax intill bilvägen. En eventuell 
breddning behöver ta hänsyn till bropelaren och 
kostnader i samband med detta har inte beaktats i 
kostnadsbedömningen.

Göteborgsvägen bör även ha busskörfält på sträckan 
mellan resecentrumet och Stenunge allé i detta fall 
men har inte kostnadsbedömts då Göteborgsvägen 
planeras få en ny sträckning framöver. 

Anslutningar för kollektivtrafiken mellan Stenunge 
allé och väg 160 för kollektivtrafiken har inte varit 
möjligt att uppskatta kostnadsmässigt då utformning 
och lösning saknas i dagsläget. 

En grov kostnadsbedömning har även gjorts 
för gång- och cykelvägarna som föreslås, se 
tabell 7. Kostnadsberäkningen har gjorts utifrån 
att cykelvägarna kostar cirka 6 000 kronor per 
löpmeter att anlägga och att passage vid större 
korsningspunkter kostar ytterligare 500 000 kronor 
per korsning.

Tabell 6: Uppskattad kostnad för bil- och kollektivtrafik-
åtgärder
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7 Slutsatser

Stenungsunds kommun planerar för en hög 
exploatering av de centrala delarna av tätorten. 
Med en stor mängd nya bostäder, handel och 
kontor kommer området att bli ett viktigt nav i 
kommunen. Detta medför mycket trafik till centrum 
som i dagsläget endast har en anslutningsmöjlighet, 
Göteborgsvägen. Trafik  alstringen visar att 
Göteborgsvägen kommer att behöva minst två 
körfält i varje riktning för att klara av den nya 
exploateringen. Fyra körfält samt svängfält behövs 
framför allt söder om centrum för att klara av den 
nya belastningen. Samtidigt ska  kollektivtrafikens 
anspråk på framkomlighet beaktas, då busskörfält 
kan behövas inom Göteborgsvägens centrala delar. 

Bild 2: Stenunge allé i södergående riktning.

Köpcentrumet och handeln skapar väldigt mycket 
bilburna resor på Göteborgsvägen. Vägsträckan är 
dessutom hårt belastad av genomfartstrafik som 
genom de centrala delarna uppskattas till ungefär 
9 000 fordon varje dag. Det saknas ett finmaskigt 
nät för att fördela trafiken. Exploatering inom 
området gör att trafiksituationen blir ohanterlig utan 
trafikåtgärder. 

Vägen kommer även fortsättningsvis att ha höga 
trafikflöden vilket försvårar att skapa en trygg och 
säker trafikmiljö där vägen inte upplevs som barriär. 
En stadsmässig gata är således svår att skapa 
igenom de centrala delarna av Stenungsund.

Det är dock värt att tänka att exploateringen planeras 
ske under en längre period med flera etapper. Utform-
ningen och kapaciteten kan därför stegvis utökas 
i takt med exploateringen inom området. Under 
denna period kan Stenungsunds kommun arbeta 
med hållbara resor, det vill säga med åtgärder som 
gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen 
kan även arbeta med mobility management-åtgärder 
för att minska bilberoendet inom kommunen. 
Andra lösningar för att avlasta Göteborgsvägen 
med alternativa vägar är också värda att utreda. 
Göteborgs vägen som enda anslutning i nord-sydlig 
riktning gör den extra känslig för ny exploatering.

Parkeringsfrågan är också en viktig del i det framtida 
arbetet. Antal parkeringsplatser och dess placering 
påverkar i hög grad trafikalstringen och fördelningen 
på anslutningar. 

Antalet parkeringsplatser som behövs utifrån den 
planerade exploateringen är hög och därmed även 
mycket ytkrävande. Placering och utformning av 
parkeringsplatserna behöver därför göras med 

varsamhet och noggrannhet för att klara av den nya 
exploateringen.

Med de föreslagna åtgärderna på kortare sikt, kan 
målet om att skapa en stadsmässighet bli svårt 
att uppnå.  Göteborgsvägen kommer troligtvis 
även i framtiden att utgöra en barriär mellan det 
framtida resecentrumet och övriga delar av centrala 
Stenungsund. Göteborgsvägens funktion som 
genomfartsled förblir samma som i nuläget. 

Göteborgsvägen är en svag länk i planeringen av 
det framtida Stenungsund. Långsikta åtgärder 
och strategier bör utredas för att säkerställa 
Stenungsunds mål om att fortsätta växa.
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8 Förslag till framtida utredningar

Trafikutredningen visar tydligt att Göteborgs vägen 
utgör en kapacitetsbegränsning inom tätorten. 
Avsaknaden av vägar i väst-östlig riktning bidrar 
till att skapa höga flöden på Göteborgs vägen. 
Göteborgs vägen utgör den enda kopplingen i 
nord-sydlig riktning inom tätorten. Detta gör att 
trafikflödena blir höga och nya exploateringar i 
centrum kommer att belasta Göteborgsvägen ännu 
mer. 

Stenungsund bör framöver ta fram en trafikmodell 
som visar på konsekvenserna av antalet in- och 
utfarter till Stenungstorgs parkeringsytor. Då 
trafikflödena blir så pass höga är marginalerna små 
vad gäller kapaciteten på Göteborgsvägen och i 
korsningspunkterna. En trafikmodell kan ge en bättre 
bild av effekterna av antalet korsningspunkter samt 
effekterna av korsningstyper längs Göteborgsvägen.

Göteborgsvägen är en kapacitetsbegränsande del 
i transportsystemet i planeringenssammanhang av 
Stenungsunds centrum och bör utredas vidare. En 
långsiktig trafikplan bör utreda alternativa möjligheter 
till att avlasta Göteborgsvägen, då genomfartstrafiken 
utgör en stor del av trafiken.  

Trafiksystemet behöver ses i ett större perspektiv 
med möjligheter till att flytta en del av biltrafiken från 
centrum. En kritisk punkt kan vara Uddevallavägens 
koppling till Industrivägen vilket bör vara en 
strategiskt viktig punkt för att flytta över en del 
av trafiken till motorvägen. I en långsiktig strategi 
bör Inre Ringledens funktion diskuteras, om denna 
väg kan avlasta Göteborgsvägen. En annan lösning 
för avlastning av Göteborgsvägen kan vara att se 
över broförbindelser i området. Göteborgs vägen 
utgör en naturlig genomfartsväg för trafik som 

kommer norrifrån och ska ut mot Tjörn och Orust. 
En väl placerad bro skulle möjligen kunna avlasta 
Göteborgsvägen dessa trafikanter. En långsiktig 
trafikstrategi kan även ge en vägledning i hur 
Göteborgsvägens framtid ska se ut i en allt mer 
expansiv kommun. 




