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 Inledning 

På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB utförde Norconsult AB en Trafikutredning 2014-09-24 

i samband med framtagande planprogram för industriverksamheter på fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 

i Stenungsunds kommun. 

Under våren 2015 fick Norconsult i uppdrag att göra fortsatta utredningar främst rörande infarten till 

det angränsande planområdet Kärr 1:1. Målet för den utredningen var att ta fram ytterligare underlag 

rörande alternativa sätt att utforma de båda planområdenas anslutningar till Ucklumsvägen. 

Efter detta beslutades att ingen ny infartsväg eller ny korsning skall byggas utan befintliga infartsvägar 

till både Kärr 1:1 och Munkeröd 1:12 skall finnas kvar och fungera ungefär som idag även i framtiden.  

Under 2017 fick Norconsult i uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB att studera möjlig 

vägdragning och höjdsättning längs infartsvägen och inne i området och uppdatera tidigare 

trafikutredning för att bättre stämma med de förutsättningar som gäller nu. Förslag på lämplig 

vägdragning, profil och tvärsektion för vägar i industriområdet inom Munkeröd 1:12 i Stenungssunds 

kommun togs fram under hösten 2017 och vintern 2017-2018. Trafikutredningen uppdaterades i 

januari 2018. Det är resultatet från dessa studier som kortfattat redovisas i detta PM som vi kallar 

trafikförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Översiktskarta över planområdet och närområde) 
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 Förutsättningar. 

 Befintliga trafikförhållanden 

 Trafikflöden 

De aktuella planområdena är lokaliserade i östra utkanten av Stenungsunds tätort just öster om E6:an. 

Norr om planområdetet passerar Ucklumsvägen/väg 649 till vilken området skall anslutas, se figur 1. 

Trafik från E6 når området genom att svänga av i Stenungsundsmotet och sedan följa Ucklumsvägen 

nordost ut. Trafik från Stenungsund når områdena via antingen Ucklumsvägen eller väg 170. 

Ucklumsvägen förbi planområdet är en ca 8-9 meter bred tvåfältsväg med en hastighetsbegränsning 

på 70 km/h. Trafikverkets senaste trafikflödesmätning på sträckan förbi programområdet är från 2016 

och visade då på en årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 180 fordon/dygn varav ca 7 % utgjordes av tung trafik.  

Från Ucklumsvägen finns en befintlig väganslutning in till planområdet i form av en enkelt utformad 3-

vägskorsning som i dagsläget leder trafik till och från en avfallssorteringsanläggning och en 

motorbana. Denna korsning planeras i framtiden användas som infart till det nya industriområdet. 

 Kollektivtrafik 

I höjd med planområdena, längs Ucklumsvägen finns redan idag busshållplatsen Kärr. Hållplatsen 

trafikeras av linje 332 mellan Stenungsund och Ljungskile samt linje 333 mellan Stenungsund och Lilla 

Edet. Bägge linjerna har ca 6 avgångar per dag och riktning. Hållplatsen trafikeras även av ett antal 

skolbusslinjer (931, 932, 933, 934 och 935) vilka var och en har enstaka avgångar anpassade efter 

skoltider. 

 Gång- och cykeltrafik 

Det finns idag ingen separat gång eller cykelväg som ansluter till planområdena. Stenungsunds tätorts 

gång- och cykelnätverk sträcker sig idag fram till och med där Ucklumsvägen möter väg 170 en knapp 

kilometer från planområdena, se figur 1.  

Inom planområdet föreslås 1,5 meter breda gångbanor på längs alla vägar. 

 

 

 

 

 

 

 



 Uppdragsnr: 104 03 89   Version: 1 

 Trafikförslag detaljplan Munkeröd 1:12   |  PM Trafikförslag, 2018 01 19 

 

n:\104\03\1040389\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\rapport jan 2018\pm trafikförslag 2018 01 19.docx 2018-01-19  |  6(10) 

 Trafikalstring i området och anslutning till området 

I arbetet med Trafikutredning 2014-09-24 gjordes en prognos för hur mycket trafik som framtida 

verksamheter i planprogramområdet söder om Ucklumsvägen kan komma att alstra. Totalt bedömdes 

då området alstra ca 2 860 fordon per vardagsdygn (VaDT). Det industriområde som då studerades 

hade 183 000 m2 industritomter. Det nu aktuella området är betydligt mindre (ca 100 000 m2 tomtyta).  

Det nu aktuella området kan antas alstra omkring 1 500 fordon per vardagsdygn. Omräknat till 

årsdygntrafik (ÅDT) bedöms detta motsvara ca 1 400 fordon per årsmedeldygn. Området kommer 

bestå av ca 42 000 m2 industribyggnader som antas alstra ca 35 fordonsrörelse per 1 000 m2 vilket 

ger 1 470 fordon per vardagsdygn som vi valt att avrunda uppåt till 1 500. Årsdygnstrafiken (ÅDT) 

antas utgöra 90% av vardagsdygnstrafiken. 

Av den prognostiserade trafiken till och från planområdet bedöms ca 90 % trafikera Ucklumsvägen 

västerifrån och ca 10 % österifrån. Prognostiserade trafikfördelningar direkt efter att 

verksamhetsområdet byggts ut fullt redovisas i figurer 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Prognostiserad trafikfördelning (ÅDT) 

Trafikmängderna vid trevägskorsningen är så pass stora att ett vänstersvängfält skulle kunna vara 

lämpligt att överväga av säkerhetsskäl. I detta fall bedöms dock den vänstersvängande 

trafikströmmen, alltså de som kommer från öster på Ucklumsvägen och svänger söderut, vara mycket 

liten, ca 15 fordon under maxtimmen på morgonen. Därför skulle ett vänstersvängfält inte innebära ett 

betydande bidrag till att förbättra varken säkerheten eller framkomligheten i korsningen. Utifrån detta 

har bedömningen gjorts att det inte behövs något vänstersvängfält. 

  

Ucklumsvägen 
3 320 4 440 

1 260 140 



 Uppdragsnr: 104 03 89   Version: 1 

 Trafikförslag detaljplan Munkeröd 1:12   |  PM Trafikförslag, 2018 01 19 

 

n:\104\03\1040389\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\rapport jan 2018\pm trafikförslag 2018 01 19.docx 2018-01-19  |  7(10) 

 Påverkan på övrigt befintligt vägnät 

Största delen, ca 90 %, av trafiken från området bedöms köra västerut mot Stenungsund och E6. I 

trafikplatsen där Ucklumsvägen korsar väg 170 betyder detta ett tillskott på ca 1 260 

fordon/årsmedeldygn. Av dessa antas: 

• ca 10 % ha målpunkter söderut läng Ucklumsvägen (120 fordon) 

• ca 30 % ha målpunker norrut längs E6 (380 fordon) 

• ca 30 % ha målpunker söderut längs E6 (380 fordon) 

• ca 30 % ha målpunker längs väg 170 västerut (380 fordon) 

 

Längs Ucklumsvägen bestod trafikplatsen av två stycken korsningar som båda är utformade med 

västersvängfält. Vid den nordöstra korsningen finns också infarten till en serviceanläggning. Tidigare 

fanns här en parkeringsplats och busshållplats. Relativt nyligen har det byggts ut även en 

hamburgerrestaurang och bensinstation i området.  

 

. 

Figur 3.  Trafikplatsen där Ucklumsvägen korsar Väg 170. 

 

I Trafikverkets vägtrafikflödeskarta finns data från en trafikmätning i trafikplatsen från 2003. Mätningen 

visar trafikflöden på samtliga fyra ramper i trafikplatsen. I trafikplatsen Ucklumsvägen/Väg 170 antas 

trafikmängderna efter år 2003 öka med 1,25 % per år fram till prognosåret 2030. Tillkommande trafik 

till och från utredningsområdet är egentligen en del av den allmänna trafikökningen men i prognosen 

nedan inför beräkning av belastningsgrad i korsningen väljer vi att lägga till hela den tillkommande 

trafiken från planområdet. Uppmätta och bedömda trafikflöden kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Bedömda trafikflöden i trafikplats Ucklumsvägen/Väg 170 angivna i 
fordonsrörelser/årsmedeldygn. 

Korsning Väg/ Ramp Uppmätt 

(år) 

Antaget flöde 

2030 (1,25% 

ökning per år)  

Antagen 

ökning till 

följd av 

utbyggnaden 

Framtid 

2030 

 
Ucklumsvägen nordost 

om korsningen 

3 180 

(2016) 

3 780 1 260 4 640 

Östra korsningen 

Ucklumsv. 170 Väst 1 100 

(2003) 

1 540 190 1 730 

170 Öst/E6  

Ucklumsv. 

400 

(2003) 

560 380 940 

Västra korsningen  

Ucklumsv.            

170 Öst/E6 

400 

(2003) 

560 380 940 

170 Väst  Ucklumsv. 1 300 

(2003) 

1 820 190 2 010 

 

Det är inte utförts några trafikräkningar av hur många fordon som svänger åt vilket håll under 

maxtimme i de båda korsningarna. Trafiksiffrorna för dygnstrafik som redovisas i tabell 1 har använts 

som underlag för att anta en trafikfördelning under en framtida maxtimme i de båda korsningarna. I de 

antagna maxtimmarna har det också lagts till ytterligare trafik till och från hamburgerrestaurangen och 

bensinstationen då trafikökningen som den verksamheten har orsakat troligen inte täcks in i 

prognosen i tabell 1. Dessa antagna trafikmängder har sedan använts för en enkel kontrollberäkning 

av vilken belastning man kan vänta sig i korsningarna i framtiden.  

Kontrollberäkning tyder på att korsningarna klarar tillkommande trafik från planområdet utan problem 

med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader under 0,3 i alla tillfarter dvs att mindre 

än 30% av tillfartens maximala kapacitet utnyttjas. De trafikmängderna som antogs vid beräkningen 

kan ökas med uppemot 200% innan belastningsgraden närmar sig 1 så även om trafiksiffrorna som 

använts i beräkningen är mycket osäkra och kanske för lågt antagna finns en god marginal.  

Trafikplatsens anslutningar mot Ucklumsvägen bedöms dimensionerande ur kapacitets- och 

trafiksäkerhetssynpunkt och således bedöms prognostiserade trafikökningar inte bidra till ökade 

framkomlighetsproblem i trafikplatsen.  
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 Förslag på gatuutformning 

 Vägdragning och lutningar 

Inom utredningsområdet är höjdskillnaderna stora. För att få lämpliga höjder på tomter och lämpliga 

profiler för vägen genom området behöver stora ingrepp göras.  

Infart till området från Ucklumsvägen sker från dagens infartsväg där höjden är ca +49.5. Nere vid 

korsningen ordnas ett vilplan med enbart svag lutning. Sedan blir lutningen 3,5% fram till och förbi 

korsningen där väg in till avfallsanläggningen ansluts. Därefter blir det en kraftig stigning på 7,5% upp 

till korsningen där motorbanan ansluts där höjden är ca + 78. Backen upp till området i en brant höjd 

och kräver stora skärningar. 

Efter korsningen där motorbanan ansluts stiger vägen ytterligare uppåt med en svag lutning till högsta 

höjden strax över +83. I dag ligger marknivån här på över + 90. 

Därefter går vägen i en slinga ner till ca + 71,5 och upp igen. Lutningarna på vägen runt i slingan ner 

och upp igen blir 6% respektive 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Föreslagen vägdragning och höjdsättning. 
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 Typsektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av naturmark. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.  Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av tomtmark. 

 

Körbanan på industrigatorna i området föreslås vara 7 meter bred. Körbanan avgränsas på ena sidan 

av en 0,5 meter bred stödremsa och på andra sidan en 1,5 meter bred gångbana.  

Genom naturmark läggs ett dike bredvid vägen Bergsskärningar görs med lutningn2:1 och jordslänter 

med lutning 1:2. 

 

 

 

Bergsskärning 

Kvartersgräns Kvartersgräns 0,5                              K7,0                           G1,5 

0,5                              K7,0                           G1,5         1,5          1 


