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Sammanfattning  

Trafiksystemet i området bör vara robust och klara framtidens trafikbelastning. Dessutom 
bör systemet vara flexibelt så att det finns möjlighet att göra framtida justeringar. Detta skall 
avvägas noga så att inte onödigt mycket mark reserveras för trafikändamål. 

Biltrafiken på Marstrandsvägen, Uddevallavägen och Kongahällagatan bör ha god 
framkomlighet. Marstrandsvägen matar stora bostadsområden nordost om Kungälvs 
centrum och utbyggnadsplanerna är stora. E6 ingår i huvudnätet för farligt gods.  

Utryckningsfordon skall ha god framkomlighet. Marstrandsvägen, Uddevallavägen och 
Kongahällagatan är alla en del av utryckningstrafikens huvudnät. Övriga gator inom 
Kongahälla är del av det lokala nätet för utryckningsfordon och skall ges god framkomlighet 
fram till respektive fastighet.  

Uddevallavägen och Kongahällagatan är delar av huvudnätet för kollektivtrafiken och ska ha 
god framkomlighet. Med hänsyn till att Uddevallavägen och Kongahällagatan är huvudgator 
för såväl kollektivtrafik som utryckningsfordon ställs höga krav på detaljutformning av 
eventuella förhöjda fartdämpare.  

Trafiksystemet utformas på ett sätt som gör att leveranser till handeln kan ske på ett bra 
sätt. Backning av tunga fordon bör endast ske i undantagsfall och då endast på avskilda ytor 
avsedda för lastning och lossning där oskyddade trafikanter inte vistas. 

På gatan kan olika tillstånd för trafik och parkering ges. Människor med nedsatta funktioner 
bör få platser att parkera inom acceptabelt gångavstånd till viktiga målpunkter. Parkering för 
boende bör ske på kvartersmark för att kunna använda bilplatsen under valfri tid på dygnet. 
Parkeringen utmed gatan skall endast vara av karaktären korttids/ärendeparkering. 

Utmed Uddevallavägen och Kongahällagatan samt genom Kongahälla finns huvudstråk för 
gång- och cykeltrafiken. Det är av stor vikt att dessa ges en bra utformning. De bör förses 
med separat gång- och cykelbana med hänsyn till den höga trafikbelastningen. Inom 
Kongahälla finns ett antal lokala behov av att röra sig till fots och med cykel. Detta sker till 
stor del i blandtrafik eftersom trafikmängderna beräknas bli låga och hastigheterna ringa. 

För gående skall ytorna utformas med god friktion, bra ledstråk, vara jämna och ha korta 
avstånd mellan viloplatser. Entréerna till fastigheterna utförs utan nivåskillnad. Gångytorna 
förses med god belysning. Entréer utan nivåskillnader skall ordnas på kvartersmark och inte 
genom åtgärder på offentlig platsmark.  

Cykelparkering behövs och antalet erforderliga platser anpassas till behovet. För boende bör 
cykelparkering anordnas på kvartersmark liksom för de verksamheter som planeras. Ett 
antal allmänna cykelparkeringar bör också finnas. 

Trygghet är ett mycket komplext begrepp. Det är inte alltid säkert att det som upplevs som 
otryggt är osäkert. Otryggheten begränsar rörelsefriheten. Både risken att drabbas av 

olyckor och brott gör att otrygghet ökar. Gaturummet utförs med öppna genomsiktliga 
lösningar, väl belysta. Träd och buskplanteringar anpassas så att inga utrymmen skapas 
som kan vara en källa till otrygghet. En tydlig koppling kan göras till tillgänglighetsfrågor. 

Val av sektioner 
 
En gata kan ha olika sektioner utmed sin sträcka. För att pröva vad som krävs för 
trafikfunktioner inom och i anslutning till Kongahällatomten har olika sektioner diskuterats. 
Avsikten är att pröva dessa mot de nyckelfrågor som kan formuleras. Resultatet blir en väl 
avvägd lösning där alla nyckelfrågor får en acceptabel lösning och där de frågor som 
prioriteras får en god lösning.  

Inom Kongahällatomten kan ett antal olika sektioner vara aktuella. Ett par av de föreslagna 
sektionerna framgår nedan, där viktig mått att ta med i nästa steg framgår. 

 
Lokalgata, 10-25 m mellan husen inom Kongahällatomten, lokalgata, 21 m mellan husen Kongahällatomten 
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Bakgrund och syfte 

Kungälvs Kommun genomför en detaljplan för den så kallade Kongahällatomten, se figuren 
nedan. Ett förslag till disposition av marken har tagits fram av White.  

I anslutning till detaljplanen har Sweco genomfört trafikanalyser och utarbetat ett förslag till 
trafiksystem.  

 
Figur 1 Översiktskarta 
 

Kongahälla blir en ny del av staden Kungälv med många nya bostäder och nya 
handelsplatser. Men vad viktigare är – Kongahälla bygger ihop staden Kungälv. 
Staden Kungälvs utdragna sträckning mellan älven och Fontinberget är ett faktum som 
samhällsplanerarna brottas med när det talas om att förtäta och bygga ut vårt centrum.  

När Kongahälla nu ska byggas innebär det att staden, med allt det innehåll som en stad ska 
ha – bostäder, attraktiva utemiljöer och handel – växer ihop. Västra Gatan, Västra Tullen, 
Uddevallavägen får en fortsättning i Kongahälla. Dessutom kommer Komarken och västra 
delen av Kungälv närmare resten av staden. 

Kongahälla ska vara ett bidrag till hela Kungälv och till 
alla Kungälvsbor. En genomgående tanke i planeringen 
av Kongahälla är att det ska skapa förutsättningar för ett 
aktivt stadsliv, en levande stad 

Runt 900 bostäder kommer att byggas i Kongahälla. Cirka 
40 procent av lägenheterna kommer att vara hyresrätter, 
både i vanlig form och så kallade kooperativa hyresrätter. 
Bostadshusen kommer att byggas i olika höjder för att 
skapa ett varierat intryck. Husen kommer dock i regel att 
ha runt 4-5 våningar. Gårdarna mellan husen kommer att 
byggas för att vara inbjudande och förhoppningsvis bli en 
mötesplats i stället för en tom yta som man blickar ut över 
från sin egen lilla altan. Stadsdelen kommer också att få 
fem högre punkthus med omkring tolv våningar. 

En stadsmiljö behöver mer än bostäder för att inte bli en 
sovstad. Verksamheter av olika slag ska finnas i 
Kongahälla. Närmast E6:an och nuvarande Vita Fläcken 
kommer att vara handelsyta med volymhandel. I stråken 
mellan Vita Fläcken och den nya handelsanläggningen 
vid E6:an samt utmed Kongahällagatan kommer det att 
finnas verksamhetslokaler i bottenvåningarna för att ge liv 
till stadsdelen. 

Utgångspunkten är dock den handelsstrategi som innebär 
att volymhandeln vid Kongahälla inte ska konkurrera ut 
detaljhandeln kring Västra gatan. 

Miljön mellan husen är förstås minst lika viktig för att 
skapa ett levande stadsliv. I gaturummet ska såväl 
skyddade som oskyddade trafikanter vistas. Vistelsen i 
gaturummet kan uppfattas som ett samspel mellan 
trafikanter. Detta samspel är avgörande för hur attraktivt 
gaturummet är för olika trafikantgrupper. 

Figur 2 Inspirationsbilder gaturum 
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Förutsättningar 

Trafiksystemets uppgift är att ge tillgänglighet. Den tillgänglighet som staden behöver och tål 
och den tillgänglighet som stödjer stadens utveckling. Tillgänglighet är ingen oberoende 
egenskap. Tillgänglighet påverkar och påverkas av andra egenskaper i staden som karaktär, 
trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.  

Tillgängligheten kan definieras som med vilken lätthet resor och transporter kan göras. Den 
lätthet med vilken resor och transporter kan utföras beror av några grundläggande delar 
Dessa delar är människors och verksamheters villkor och värderingar, lokalisering av 
målpunkter och täthet i staden, trafiksystemets uppbyggnad och stadens struktur.  

 

Figur 3 Transportsystemets uppgift 

De tre första faktorerna är dynamiska, de kan påverkas och förändras. Den fjärde faktorn är i 
grunden statisk men kan påverkas till en viss grad.  

Tillgängligheten kan åskådliggöras på olika sätt beroende av vilket syfte redovisningen har. 
För en detaljplan handlar trafikfrågorna i hög grad om trafikvolym. Den tillgänglighet som 
staden behöver genererar trafik och kommer att generera mera trafik. Stadens täthet och 
avståndet mellan målpunkterna är av betydelse för hur attraktiv staden är. Mötet mellan 
människor underlättas om staden är tät. Mängden målpunkter inom gång- resp. 
cykelavstånd ökar då. Möjligheterna att få ett mark- och kontakteffektivt transportsystem 
påverkas positivt. 

Trafiksystem ska ge tillgänglighet för olika trafikanter genom att ta tillvara olika trafikslags 
fördelar. Såväl gående, cykel, kollektivtrafik som biltrafik behövs för att ge en god 
tillgänglighet.  

Trafiksystemet ska vara väl balanserat. I ett väl balanserat trafiksystem har en medveten 
avvägning gjorts mellan de förflyttningar som boende och verksamma behöver göra, hur 
detta behov kan tillgodoses och vad staden och dess gaturum tål.  

Tillgängligheten består av trafikslagens samlade bidrag. Alla anspråk på tillgänglighet kan 
inte tillgodoses, i en tät bebyggelse räcker marken inte till för det. En prioritering måste ske. 
Prioriteringen måste utgå från vilka trafikströmmar som ska prioriteras med avseende på de 
mål som sats för områdets utveckling.  

Ett väl fungerande trafiksystem vilar på en väl utformad infrastruktur.  

Att gå innebär många fördelar, det är tillgängligt för de flesta, det är ett billigt sätt att förflytta 
sig på, det skapar möjlighet till möten och upplevelser och det har positiva hälsoeffekter. 
Normalt börjar och slutar alla resor med en promenad till fots, exempelvis till 
parkeringsplatsen eller till busshållplatsen. Gångavståndet från det ena trafikslaget till 
målpunkten är en faktor som är betydelsefull.  

För den som går är det flera faktorer som påverkar lusten att 
röra sig till fots. Avstånd, upplevelser utmed sträckan, 
trygghet, säkerhet, miljöpåverkan etc. är några av de faktorer 
som påverkar den som går. Kommunen kan påverka flera av 
dessa på olika sätt.  

Inbjudande gåytor är gena, jämna, sammanhängande, väl 
belysta, enkla att förstå och väl underhållna. Här är variationen 
stor mellan olika gaturum.  

Benägenheten att cykla är i hög grad kopplad till reslängd. 
Nästan alla cykelresor är 5 km eller kortare. Samtidigt är 
nästan hälften av alla bilresor max 5 km långa. På riktigt korta 
avstånd ökar benägenheten att gå istället för att cykla. På 
resor längre än fem km har cykeln svårt att konkurrera med bil 
och buss.  

Biltrafikens hastighetsnivåer är avgörande för vilka samspel 
som kan ske i gaturummen. Hastighetsnivån påverkar också 
trygghet, säkerhet och buller.  

Figur 4 Utformning av gångytor (illustration GCM Handboken ges ut hösten 

2009) 
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Trafikförutsättningar  

Till grund för uppdraget har kommunen tagit fram en trafikprognos där situationen för år 
2020 har beräknats. Resultaten från beräkningarna framgår av figurerna nedan. 

Figur 5 Beräknad trafik för år 2006 fordon/årsmedeldygn, ÅDT 

Figur 6 Beräknad trafik för år 2020 fordon/årsmedeldygn, ÅDT, vid föreslagen utformning  

 
Figur 7 Beräknad trafik för år 2020 fordon/årsmedeldygn, ÅDT, vid föreslagen utformnin, inkl ”Komarkslänken” 

Om länken mellan Marstrandsvägen och Komarken byggs, den så kallade Komarkslänken, 
skulle det ske en avlastning av trafiken på Kongahällatomten, främst på den nya gatan vid 
volymhandeln. 

VGU anger att trafiksystemet skall dimensioneras för trafikmängderna cirka 20 år efter 
öppning. För denna plan föreslås dock att den dimensionerande trafiksituationen blir 10 år 
efter öppning, dvs år 2020. Kommunen har valt denna kortare tidsperiod med hänsyn till 
osäkerheterna i den framtida trafikutvecklingen. 

Kapacitet för biltrafik har analyserats med Vägverkets program CAPCAL. Baserat på en 
given geometrisk utformning samt en given trafiksituation beräknar programmet korsningens 
teoretiska kapacitet. Kvoten mellan det verkliga trafikflödet och mättnadsflödet (den 
teoretiska kapaciteten) utgör belastningsgraden. När kvoten är större än 1 är det verkliga 
flödet större än mättnadsflödet. Nedan redogörs för de riktlinjer som anges i VGU för belast-
ningsgraden.  

Ytterligare resultat som erhålles vid kapacitetsberäkningarna är medelkölängd samt kölängd 
vid 90-procentilen under den analyserade timman. Det sistnämnda måttet avser den 
maximala kölängden under 90% av tiden (timman) . Omvänt gäller då att under 10% av 
tiden kan fordonskön vara längre. 
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Det bör även påpekas att analyser med CAPCAL alltid är förenade med viss osäkerhet 
varför resultaten skall tolkas med försiktighet. Osäkerheterna är större vid komplexa 
cirkulationsplatsutformningar (ex vis 2-fältighet) och signalkorsningar som är samordnade. 

Trafikalstring  

Till grund för uppräkningen av trafiken inom området har ett antal antaganden gjortd för 
alstring av trafik. 

Bostäder      
Alstring 4 Bilförflyttningar/bil 
Hushållsstorlek 2,2 Personer/hush   
Biltäthet 500 Bilar/1000inv   

 

  M2/Anst   

Bilförf/ 
Anst  

och riktning 
Maxtimandel 

fredag em 

Volymhandel 175  5 10% 

Storfackhandel 100  6  
Sällanköpshandel 
(fackhandel) 70  7 10% 

Detaljhandel (Dagligvaror) 50  15 8% 

Kontor 30  1 5% 

Logistik 300  2,75 5% 

Restaurang 50  3 5% 

Boende 100  1  

 

 

 

Jämförelse med befintliga köpcentra    
       
  Backaplan Bäckebol Frölunda Torg Kungsmässan Sisjön/Högsbo 
Dagligvaror      
Total yta (kvm 2004) 4 802 6 696 5 719 8 027 6 518 
Anställda (heltider 2004) 75 69 113 138 94 
M2/anst 64 97 51 58 69 
       
Sällanköpsvaror      
Total yta (kvm 2004) 51 406 57 673 19 122 16 376 26 533 
Anställda (heltider 2004) 468 253 319 225 252 
M2/anst 110 228 60 73 105 
       
P-platser 3 000 2 800 3 000 1 600 4 000 
       
Total yta 56 208 64 369 24 841 24 403 33 051 
summa anställda 543 322 432 363 346 
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Kollektivtrafik  

Den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region 
förutsätter en attraktiv kollektivtrafik med ett kraftigt ökat antal resande. År 2025 ska andelen 
resor som görs med kollektivtrafiken ha ökat från dagens 25 procent till 40 procent, vision 
K2020.  
 
Fem huvudprinciper för kollektivtrafikens utveckling har tagits fram inom ramen för K2020 
och dessa måste beaktas i planeringen för Kongahällatomten. 
 
1. Knyt samman områden  

2. Gör resan snabbare  

3. Erbjud tät trafik  

4. Utveckla knutpunkterna 

5. Garantera en hög nivå på kvalitet och service 
 

I den övergripande strukturen redovisas Kungälv som en av noderna. Här pekas 
motorvägshållplatsen i Kungälv ut som en viktig punkt.  

Parallellt med arbetet i K2020 har ett lokalt arbete initierats, ”K2020 lokalt”, som redovisar 
lokala lösningar. 
 
Kungälvs kommun har i samarbete med Västtrafik genomfört ett pilotprojekt inom ramen för 
K2020 med syftet att ta fram ett förslag till utformning av en framtida knutpunkt vid Kungälvs 
motorvägshållplats. En fördjupad utredning pågår under våren och sommaren 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Långsiktig struktur enligt K2020 
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Gaturum  

Gaturummet är det allmänt tillgängliga rum i staden som bl.a. ska användas för stadens 
resor och transporter. Gaturummet har dessutom en stor betydelse för mötet mellan 
människor och att genom sin skönhet och trevnad skapa attraktion.  

I gaturummet ska såväl skyddade som oskyddade trafikanter vistas. Vistelsen i gaturummet 
kan uppfattas som ett samspel mellan trafikanter. Detta samspel är avgörande för hur 
attraktivt gaturummet är för olika trafikantgrupper. Beroende av vilken funktion gaturummet 
har i staden har samspelet olika former.  

Gaturummen i staden kan med avseende på detta samspel delas i fem grupper. 
Grupperingen bygger på ”Livsrumsmodellens” sätt att gruppera gaturum och de samspel 
som sker där. Livsrumsmodellen benämner de olika rummen som frirum, integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, integrerat transportrum och transportrum.  

 

 

Figur 9 - Livsrumsmodellen (S-O Gunnarsson) 
 
Samspelet mellan trafikanterna, de oskyddade i form av gångtrafik och cykeltrafik, och de 
skyddade i form av kollektivtrafik och biltrafik sker i följande samspelssituationer.  

 Frirum Integrerat 
frirum

Mjuktrafikrum Integrerat 
transportrum

Transportrum

Frånvaro
Närvaro Äger

Samspel Prioriterad
Prioriterad Samspel

Äger Närvaro
Frånvaro Skyddade trafikanter

Oskyddade trafikanter

 

Figur 10 - Olika grad av samspel mellan oskyddade och skyddade trafikanter 

 

Gaturummens fem olika trafiksituationer: 

1. Frirum – är en yta enbart för oskyddade trafikanter, de enda fordon som kan finnas 
på denna yta är de som ska underhålla ytan.  

2. Integrerat frirum – är en prioriterad ytan för oskyddade trafikanter. Här får 
biltrafikanterna köra, men i gångfart. De gående och cyklisterna känner att de äger 
ytan men accepterar biltrafik på sina villkor.  

3. Mjuktrafikrum – är en yta där trafiken går i en hastighet som är lägre än 30 km/tim. 
Hastigheten ger förutsättningar för samspel mellan trafikanterna. Ett samspel som 
bygger på den låga farten och där både oskyddade och skyddade trafikanter 
upplever sig som jämlika.  

4. Integrerat transportrum – är en yta prioriterad för skyddade trafikanter. Här får 
bilisterna köra i mer än 30 km/tim. Bilisterna känner att de äger ytan men accepterar 
gång- och cykelpassager på särskilt anvisade platser.  

5. Transportrum – är en yta enbart för skyddade trafikanter. Om avvikande trafikanter 
finns på ytan så är de där för att underhålla ytan eller att hantera det som hänt på 
den.  

Gaturummen har betydligt fler utseenden än vad dessa situationer står för. Situationerna är 
dock grundläggande för samspelet i stadens trafik. Genom att vara tydlig med vilka 
situationer som anordnas kan Kungälv genom sin infrastruktur medverka till trygga samspel 
mellan människor.  
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Tillgänglighet för alla 

 
I TRAST (Trafik för en attraktiv stad) definieras tillgänglighet såhär;  
”Tillgänglighet: Anger den ”lätthet” med vilken olika slag av trafikanter kan nå stadens 
arbetsplatser, service, rekreation samt övriga utbud och aktiviteter. Den beror bland annat 
på restid, väntetider, reskostnader, komfort, regelbundenhet och tillförlitlighet.” 

Boverkets har föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader.  
 
Även Västtrafik har checklistor för att definiera god tillgänglighet för funktionshindrade för 
hållplatser och terminaler. 
 
Redan i det tidiga skedet bör hänsyn tas till dessa råd och det är sedan viktigt att man 
igenom hela processen arbetar mot målet att staden skall var tillgänglig för alla. Nedan följer 
en kort beskrivning av de hänsynstagande som 
är gjorda i samband med detta arbete samt vad 
som bör beaktas även i kommande skeden. 
 
Gatorna, hållplatserna och allmänna platser 
skall utformas så att de blir användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. När nivåskillnader inte 
kan undvikas bör de minimeras och utjämnas 
med ramp och trappa.  
 
Sammanhängande stråk utformas med 
lättbegripliga och tydliga gångzoner och 
möbleringszoner. 
 
Gångytor  
Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Gångytor skall vara 
jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor skall särskilda ledstråk anordnas.  
 
Passager  
Passager skall utformas, placeras och 
markeras så att de inte medför hinder för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Här skall delar av 
nivåskillnaderna utjämnas med ramp till 0-nivå 
så att personer med nedsatt rörelseförmåga 
kan ta sig fram. En kantsten skall finnas kvar 
vid sidan av utjämningen så att synskadade 
kan ta ut riktningen över gatan. 
 
Hållplatser 
Plattformar vid hållplatser skall ha en 
kantstenshöjd på 17 cm. 
 

Kontraster och markeringar 
Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper skall vara lätta att upptäcka. Dessa skall 
förses med kontrastmarkering. 
 
Ramper och trappor 
Om det inte är möjligt att undvika att anordna 
en trappa skall denna kompletteras med en 
ramp eller en alternativ väg som personer 
med nedsatt rörelseförmåga kan använda. 
Trappor och ramper skall på båda sidor ha 
ledstänger som är möjliga att greppa om. 
 
Belysning 
Belysningen skall vara så utformad och ha 
sådan ljusstyrka att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
använda dessa. Belysningen bör vara jämn 
och inte bländande.  
 
Sittplaser 
Sittplatser som kan användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga skall finnas i 
anslutning till gångytor, torg, hållplatser och 
vid andra viktiga målpunkter.  

 

 



 

 
 
 

PM 
2009-07-08 
Kongahälla 
p:\2317\2391779000_kongahälla_förproj\10arbetsmtrl_doc\pm090707_trafik.doc 

 

  
 

13 (30) 
Uppdrag 3600321;  

 

Vision för ett hållbart transportsystem som stöd för en attraktiv 
stad 

Nya transportpolitiska mål 

Regeringen lämnade den 17 mars förslag till "Mål för framtidens resor och transporter" (prop. 2008/09:93). Förslaget 

kommer att beslutas av riksdagen före sommaren och innebär en ändrad och förenklad transportpolitisk målstruktur. 

Förslaget innebär inte någon kursändring av transportpolitiken, men några nyheter finns. Till nyheterna hör att regeringen 

tydliggör att transportsystemets grundläggande funktion är att skapa tillgänglighet för alla. Dessutom lyfts trygghetsfrågorna 

in i den statliga transportpolitiken, betydelsen av hälsofrämjande åtgärder understryks och ett nytt etappmål föreslås för 

antalet dödade och allvarligt skadade. 

Det övergripande målet för transportpolitiken ligger  fast: 

 Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De nuvarande sex delmålen ersätts med två jämbördiga mål, ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, 

miljö och hälsa). Prioriterade områden under funktionsmålet och hänsynsmålet beskrivs genom ett antal preciseringar. 

Begreppet etappmål kommer fortsättningsvis endast att användas för preciseringar som är tidsatta.  

Som funktionsmål föreslås följande: 

 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Regeringen beskriver begreppet tillgänglighet som möjligheten att minimera och överbrygga geografiska avstånd för att 

skapa kontaktmöjligheter och närhet till nyttor och funktioner. 

Transportsystemet har en central del i att skapa tillgänglighet, men även IT och bebyggelsestrukturen har stor påverkan på 

tillgängligheten. Funktionsmålet innebär att transportsystemet ska vara öppet och användbart för alla, både medborgare och 

näringsliv. 

För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet föreslås följande preciseringar: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. 

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar. 

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Trygghet är ett nytt begrepp inom den statliga transportpolitiska målstyrningen. Begreppet fångar enligt regeringen 

människors upplevelse av risk och skiljer sig från begreppet säkerhet genom att den subjektiva upplevelsen är central, inte 

den objektiva risken. 

Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av såväl barn och ungdomar som vuxna. Barn bör i större utsträckning 

kunna förflytta sig på egen hand. Det krävs därför ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna för barn 

som oskyddade trafikanter för att främja såväl tillgänglighet som ökad säkerhet och hälsa. 

Ett väl fungerande transportsystem är en grundläggande förutsättning för näringslivets möjligheter att driva och utveckla sin 

verksamhet. Enligt regeringen är det inget mål i sig att minska transporterna, men man bör däremot eftersträva att 

effektivisera transportsystemet och att resor och transporter som ökar tillgängligheten blir klimatsmartare, har lägre 

miljöpåverkan och blir säkrare. 

Samspelet mellan planering av bebyggelse, trafiksystem och infrastruktur behöver förbättras för att skapa ett effektivare och 

ett klimatsmartare transportsystem. Utvecklingen av de större städernas transportinfrastruktur har stor betydelse även långt 

utanför dessa städer. 

Enligt regeringen har målet om ett tillgängligt transportsystem för funktionsnedsatta hittills begränsats till att endast gälla 

kollektivtrafiken. Regeringen vill bredda målformuleringen till att gälla hela transportsystemet. Anpassningar bör göras där 

de får störst nytta, bl.a. i gatumiljön, kollektivtrafikens fordon och resecentra. 

Rådande könsmönster innebär att kvinnor och män i samma livsfas och liknande social situation ofta har olika villkor. 

Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 

värderingar ska tillmätas samma vikt. Regeringen anser att ett jämställt transportsystem är en central aspekt på 

funktionsmålet i den nya målstrukturen. 

Som hänsynsmål föreslås följande: 

 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 

samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

För att uppfylla transportpolitikens övergripande mål måste, enligt regeringen, tillgängligheten på sikt utvecklas inom ramen 

att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor och på ett sätt som bidrar till ökad hälsa och att miljökvalitetsmålen 

nås. 

Genom att hänsynsmålet föreslås innefatta inte bara säkerhet och miljö utan även hälsa, betonas tydligare att insatser som 

verkningsfullt ökar hälsan eller minskar ohälsan är betydelsefulla. Här inkluderas insatser som leder till förbättrad folkhälsa 

genom ökad fysisk aktivitet, t.ex. förbättrade förutsättningar för att gå eller cykla. 

För att uppfylla hänsynsmålet för säkerhet inom vägtransportområdet föreslås följande preciseringar: 

 Antalet omkomna halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020 (nytt 

etappmål). 
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 Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras. 

Basåret för det nya etappmålet är 2007, men för att jämna ut för årliga variationer utgår regeringen från medelvärdet för 

åren 2006-2008: ca 440 omkomna. På samma sätt ska ett medelvärde beräknas för målåret 2020. Det innebär att antalet 

dödade ska minskas till ca 220 personer år 2020. 

Regeringen föreslår ett helt nytt etappmål för antalet allvarligt skadade. Begreppet allvarligt skadade har tidigare använts 

som en del i nollvisionen, men staten har tidigare varken definierat begreppet eller preciserat minskningens storlek. 

Begreppet allvarlig personskada definieras nu som en personskada som ger bestående hälsoförlust motsvarande en 

medicinsk invaliditet av en procent eller mer. För att identifiera antalet allvarligt skadade krävs dels uppgifter om 

sjukvårdsrapporterade trafikskador genom STRADA, dels uppgifter från försäkringsbolagen om vilka skador som medfört 

medicinsk invaliditet. I dag registrerar ca 70 procent av landets akutsjukhus trafikskador i STRADA. 

För att uppfylla hänsynsmålet för miljö och hälsa föreslås följande preciseringar: 

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. 

 År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

 Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de transportpolitiska 

delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

Regeringen har tidigare ställt upp ett mål om bl.a. 10 procent förnybar energi i transportsektorn och 40 procent minskning av 

utsläppen av klimatgaser till 2020. Klimatfrågan innebär stora utmaningar men även möjligheter för transportsektorn. Nya 

transportlösningar måste tas fram. 

Varje transportslag kommer att behövas även i framtiden, men de måste samverka på ett betydligt bättre sätt än i dag enligt 

regeringen. 

Flera av de sexton miljökvalitetsmålen som riksdagen sedan tidigare fastställt, utgör grunden för miljöarbetet inom 

transportsektorn. Regeringen nämner särskilt vikten av att minska utsläppen av koldioxid och partiklar samt att minska antal 

personer som utsätts för trafikbuller. 

Enligt regeringen är de viktigaste medlen för att nå de transportpolitiska målen följande: 

Transportsystemets funktion och förbättringsbehov varierar stort över landet, varför det är viktigt att regionala prioriteringar 

väger tungt för att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och klimateffektiv utveckling. Samtidigt anser regeringen att 

det är angeläget att samtliga transportpolitiska mål följs och prioriteras även regionalt. 

Regeringens ambition är att målen ska kunna vara en utgångspunkt för regionala och lokala målformuleringar och 

uppmuntra till transportpolitiskt engagemang bland olika aktörer både regionalt och lokalt. 

 

För en hållbar tillväxt med fler invånare och verksamhet krävs att tillkommande bebyggelse 
och verksamheter placeras så att transportbehoven blir låga samtidigt som stads- och 
tätortsmiljöerna görs attraktiva. 

I en attraktiv och väl fungerande stad finns det ett effektivt och väl fungerande 
transportsystem. Transportsystemet måste utvecklas med nya och förbättrade alternativ för 
hållbart resande och hållbara transporter. Förändringarna bör göras inom GC-nät, bussnät 
och järnväg. Mycket av resor och transporter kommer dock att ske med bil. Samtidigt som 
åtgärder görs för att minska biltrafiken kan det även bli nödvändigt att komplettera och 
förändra biltrafiknätet. 

Tillgängligheten behöver förbättras för att uppnå en rättvisare och mer jämställt 
transportsystem.  

Bristande trygghet i stadsmiljön begränsar människor i deras val av transportmedel. 
Kunskapen om vilka åtgärder som leder till ökad trygghet är begränsad och måste därför 
utvecklas.  

Trafiksäkerheten är inte hållbar, åtgärder behövs för att närma sig nollvisionens mål, att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. 

Minskad biltrafik i lägre fart ger sänkta bullernivåer och bättre luftkvalité. 
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Förslag 

Trafiksystemet i området bör vara robust och klara framtidens trafikbelastning. Dessutom 
bör systemet vara flexibelt så att det finns möjlighet att göra framtida justeringar. Detta skall 
avvägas noga så att inte onödigt mycket mark reserveras för trafikändamål. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Förslag, fullt utbyggt 
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Gång – och cykeltrafik 

Utmed Uddevallavägen och Kongahällagatan finns huvudstråk för gång- och cykeltrafiken. 
Det är av stor vikt att dessa ges en bra utformning. De bör förses med separat gång- och 
cykelbana med hänsyn till den höga trafikbelastning som beräknas på dessa gator. 

Stor vikt bör läggas vid utformningen av huvudstråken för gång- och cykeltrafiken i 
projekteringsskedet. Särskilt viktigt är det att se över passager över gator så att dessa 
utformas på ett säkert sätt genom att endast korsa ett körfält i taget om passagen ej 
signalregleras, samt eventuellt en förhöjning eller annan hastighetsdämpande åtgärd. 

Inom Kongahällatomten finns ett antal lokala behov av att röra sig till fots och med cykel. 
Detta sker till stor del i blandtrafik eftersom trafikmängderna beräknas bli låga och 
hastigheterna ringa. 

 
Figur 12 Planerade gc-stråk  

För gående skall ytorna utformas med god friktion, bra ledstråk, vara jämna och ha korta 
avstånd mellan viloplatser. Entréerna till fastigheterna utförs utan nivåskillnad. Gångytorna 
förses med god belysning.  

Kravet på ledstråk och entréer utan nivåskillnad kräver dock kompletterande överväganden. 
Ledstråken kommer troligen att komma i konflikt med gestaltningkraven. Entréer utan 
nivåskillnader skall ordnas på kvartersmark och inte genom åtgärder på offentlig platsmark.  

Cykelparkering behövs och antalet erforderliga platser anpassas till behovet. I annat fall 
parkeras cyklar fritt. För boende bör cykelparkering anordnas på kvartersmark liksom för de 
verksamheter som planeras. Ett antal allmänna cykelparkeringar bör också finnas området 
både i anslutning till verksamheterna men även i anslutning till bostäderna. Förslag på 
platser för cykelparkering framgår av bilden ovan.  

Kollektivtrafikresenärer ska ha lätt att röra sig mellan kollektivtrafiks hållplatser och i övriga 
delar av gatumiljön. 

Biltrafik 

Biltrafiken på Marstrandsvägen, Uddevallavägen och Kongahällagatan bör ha god 
framkomlighet. Marstrandsvägen matar stora bostadsområden nordost om Kungälvs 
centrum och utbyggnadsplanerna är stora. 

Utryckningsfordon skall ha god framkomlighet. Marstrandsvägen, Uddevallavägen och 
Kongahällagatan är alla en del av utryckningstrafikens huvudnät. Kungälvs sjukhus ligger 
norr om Marstrandsvägen och här har man bland annat akutsjukvård vilket ställer stora krav 
på god framkomligheten för ambulanstransporter. 

Övriga gator inom Kongahällatomten är del av det lokala nätet för utryckningsfordon och 
skall ges god framkomlighet fram till respektive fastighet. Inom planområdet planeras för 
flerfamiljshus med flera våningar. I dessa krävs att stegbilar från räddningstjänsten kan ta 
sig fram vid en eldsvåda. 

Dessutom måste hänsyn tas vid utformning av korsningar mellan lokalgator inom 
Kongahällatomten så att utryckningsfordonen kan ta sig fram i de fall bostadshusen 
överstiget tre våningar. Här är korsningarna dimensionerade för att en stegbil måste kunna 
ta sig fram vid en eventuell brand.  

E6 ingår i huvudnätet för farligt gods. En separat riskutredning har gjorts som föreslår en 
skyddsvall utmed E6.  

Parkeringar 

Inom Kungälvs kommun tillåts endast i undantagsfall snedställda parkeringar som kräver 
backning ut på kommunala gator. Förslaget innebär dock att parkering med  snedställda 
parkeringar anläggs på den mittersta bostadsgatan. Detta för att kunna tillgodose behovet 
av korttids parkering. 

Parkering för boende bör ske på kvartersmark för att kunna använda bilplatsen under valfri 
tid på dygnet. Parkeringen utmed gatan skall endast vara av karaktären 
korttids/ärendeparkering. 

På gatan kan olika tillstånd för trafik och parkering ges. Människor med nedsatta funktioner 
bör få platser att parkera inom acceptabelt gångavstånd till viktiga målpunkter.  
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En normal p-norm ligger på ca 1 bilplats per lägenhet. I området planeras för bilpool och 
eventuellt kommer ett nytt resecentrum anläggas vid motorväghållplatsen i Kungälv, vilket 
ligger inom 1-200 meters avstånd från kvarteren. God markandsföring av resecentrumet kan 
locka resenärer till att ta bussen in till Göteborg på tjugo minuter. Dessutom bör hållplatser 
för den lokala trafiken anläggas intill området och utformas på ett attraktivt sätt.  
 
En kombination av etablering av bilpooler och ett nytt resecentrum samt hållplatser inom en 
rimlig radie antas kunna sänka parkeringsbehovet något. Försök har gjorts med att minska 
parkeringsbehovet i den här typen av områden men resultatet har oftast blivit att man i 
efterhand måsta anlägga mer parkering då de boende gärna nyttjar bilpooler och 
kollektivtrafik men ändå vill ha tillgång till egen bil. Bristen på parkeringsmöjligheter har då 
orsakat onödiga trafikrörelser då mycket söktrafik uppkommer till följd av bristen på 
parkering. 
 
Om boendeparkeringar förläggs i centraliserade anläggningar, förslagsvis i en p-anläggning 
söder om Marstrandsvägen kan en rörlighet och aktivitet skapas i området samtidigt som 
trafiken minskar eftersom biltrafiken inte leds in i området på samma sätt. Det hindrar dock 
inte bilar från att köra in på boendegator, det är givetvis möjligt att lämna varor eller dylikt vid 
sin lägenhet för att sedan parkera en bit bort. P-huset kan gestaltas för att smälta in i 
omgivningen exempelvis genom att delvis förläggas under mark och med grönt tak.  
 
Dessutom finns en möjlighet att då skapa ett lika stort avstånd till bilplatsen som till 
hållplatsen vilket ger ett incitament att göra ett miljövänligt val av fordon. 
 
I förslaget är det underskott på parkeringsplatser. Detta gäller såväl bostadskvarteren som 
ICa Maxi. Endast KF fastigheter har tillräckligt med parkeringsplatser, till och med ett litet 
överskott. Detta bör kunna lösas med ett parkeringshus i anslutning till Icas fastighet. 
 
 

Lastning/lossning  

Trafiksystemet utformas på ett sätt som gör att leveranser till handeln kan ske på ett bra 
sätt. Backning av tunga fordon bör endast ske i undantagsfall och då endast på avskilda ytor 
avsedda för lastning och lossning där oskyddade trafikanter inte vistas. 

Ica Maxi kommer att ha lastning och lossning i det nordöstra hörnet av sin byggnad. Var 
övriga verksamheter kommer att ha lastning och lossning är idag oklart men det är viktigt att 
hänsyn tas till deras behov i ett så tidigt skede som möjligt. 

Korsningar mellan lokalgatorna har utformas på ett sätt som gör att även tunga transporter 
(Lbn och Los) kan ta sig fram. Detta är särskilt viktigt till verksamheterna men även sopbil 
och eventuella flyttbilar bör kunna ta sig fram till samtliga bostadshus. 

Kollektivtrafik  

Uddevallavägen och Kongahällagatan är delar av huvudnätet för kollektivtrafiken och ska ha 
god framkomlighet. 

Det finns ett behov av hållplatser i anslutning till Kongahälla, samt till Mimers Hus och de 
verksamheter som finns runt där. I samband med förslaget föreslås följande hållplatslägen. 

 
Figur 13 Förslag till nya hållplatser 
 

En stor andel av gymnasieeleverna reser med kollektivtrafik varför det är mycket viktigt att 
en hållplats anordnas i nära anslutning till Mimers hus. Med en trafikmängd som är större än 
10 000 fordon per dygn bör hållplatsen utformas med väl utbyggda hållplatsfickor vilket 
också förslaget innebär. 

På Kongahällagatan föreslås hållplatser i anslutning till korsningen med Uddevallavägen 
samt i anslutning till motorvägshållplatsen. 

Idag går den så kallade Kungarundan genom Kongahälla med ett stopp i anslutning till Maxi. 
Eventuellt bör utrymme ges för ett stopp för Kungarundan inne i området då resenärerna 
med denna typ av kollektivtrafik har svårt att röra sig långa sträckor. 
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Trygghet 

Gaturummet utförs med öppna genomsiktliga lösningar, väl belysta. Träd och 
buskplanteringar anpassas så att inga utrymmen skapas som kan vara en källa till otrygghet.  

Trygghet är ett mycket komplext begrepp. Det är inte alltid säkert att det som upplevs som 
otryggt är osäkert. Otryggheten begränsar rörelsefriheten. Både risken att drabbas av 
olyckor och brott gör att otrygghet ökar. Den ökade andelen bilåkande leder också till ökad 
otrygghet genom att färre rör sig till fots i staden. Närvaron av andra människor ger 
vanligtvis en känsla av trygghet.  

Åtgärderna handlar främst om att förbättra belysningen men även förbättrad sikt kan vara 
effektivt. En tydlig koppling kan göras till tillgänglighetsfrågor. För många rörelsehindrade 
och gamla är det en trygghet i sig att veta att det finns sittplatser efter de stråk som används 
samt att där inte finns några fysiska hinder. Utan den vetskapen vågar en del inte lämna 
hemmet vilket blir en form av otrygghet. 

Trafiksäkerhet 

Hastigheten begränsas till 50 km/h och passager för oskyddade trafikanter bör säkras till 30 
km/h.  

Med hänsyn till att Uddevallavägen och Kongahällagatan är huvudgator för såväl 
kollektivtrafik som utryckningsfordon ställs höga krav på detaljutformning av eventuella 
förhöjda fartdämpare.  

Val av sektioner 

En gata kan ha olika sektioner utmed sin sträcka. För att pröva vad som krävs för 
trafikfunktioner inom och i anslutning till Kongahällatomten har tre olika sektioner 
diskuterats. Avsikten är att pröva dessa mot de nyckelfrågor som kan formuleras. Resultatet 
blir en väl avvägd lösning där alla nyckelfrågor får en acceptabel lösning och där de frågor 
som prioriteras får en god lösning.  

 

 

 

 

 

 

 Verksamhet Vistelse Förflyttning 

Gårdsgata 
gångfart 

Måttligt utbud av verk-
samheter utmed 
fasaderna 

Samspelssituation över hela 
ytan ingen yta är mer trygg än 
någon annan 

Normalt gående över hela 
ytan, biltrafiken ofta 
placerad i mitten av 
gaturummet 

Stadsgata  

30 km/tim 

En del utbud av varor 
och tjänster utmed 
fasader 

De gående har fått ett eget 
utrymme utmed fasad 

Cyklisterna har också fått ett 
eget utrymme 

Övriga trafikanter är 
separerade från GC 
trafiken 

Stadsgata  

50 km/tim 

En del utbud av varor 
och tjänster utmed 
fasader 

De gående har fått ett eget 
utrymme utmed fasad 

Cyklisterna har också fått ett 
eget utrymme 

Övriga trafikanter är 
separerade från GC 
trafiken 

Dimensionerande trafiksituation i respektive sektion ger dimensionerade mått: 

 Hastighet Gående Cykel Bil Lb 

Gårdsgata gångfart G+R, G+R   Lb 

Stadsgata, 30 30 km/tim G+R, G+R C, C Pb Lb+Lb 

Stadsgata, 50 50 km/tim G+R, G+R C, C  Lb+Lb 

 

De föreslagna sektionerna för Kongahällaområdet samt omgivande gator framgår nedan. 
Hinderfri gångzon bör vara minst 2,0 meter men 1,75 meter är ett absolut minsta mått som 
en synskadad med ledsagare kan passera på och detta mått får inte underskridas. I 
förslaget har 2,0 meter ritats in där så är möjligt. 
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Figur 14 Lokalgata/bostadsgata, 10-25 m mellan husen    

       
Figur 15 Lokalgata, 21 m mellan husen Kongahällatomten 

Strandgatan, vilken tillsammans med Uddevallavägen bildar genomfarten genom Kungälvs 
stadskärna, byggdes om för några år sedan. Strandgatan fungerar väl och dess sektion 
föreslås också på Uddevallavägen.  

Strandgatan har kantstensparkering, ett flertal gång- och cykelpassager men tillåter inga 
vänstersvängar.  

                              
Figur 16 Sektion för Strandgatan i dag 

                         

 
 

      
Figur 17 Uddevallavägen 
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Marstrandsvägen sektion förändras marginellt jämfört idag. De förändringar som sker är 
främst i anslutning till korsningspunkterna. 
 

 
Figur 18 Marstrandsvägen  
 

 
Figur 19 Ny Handelsgata, ca 25-30 mellan husen 
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Östra korsningspunkten i Kungälvs trafikplats 

Korsningspunkten utformas som en samordnad signalkorsning. Korsningen samordans 
också med infarten till Ica Maxi. 

 
Figur 20 Utformning trafikförslag  

Kapacitetsbedömning 

Enligt beräkningarna kommer trafikmängden på Marstrandsvägen att variera mellan 26 000 
– 31 000 fordon/dygn år 2020. Trafikmängderna till och från anslutande gator är av 
betydande storlek varför korsningarna är kritiska från kapacitetssynpunkt.  

Baserat på ovanstående dygnstrafik har ett antagande gjorts om den dimensionerande 
timmans trafikmängder vilka ingått som indata i kapacitetsanalyserna.  

En generell frågeställning är i vilken utsträckning trafikmängderna kommer att kunna öka till 
de nivåer som redovisas ovan. Kapaciteten på E6 söder om Kungälvs trafikplats är redan 
idag fullt utnyttjad. Om dygnstrafikflödena skall kunna öka krävs att trafiken i större 
utsträckning omfördelas i tiden. 

En trafikberäkning har också genomförts med förutsättning att vägnätet kompletterats med 
en länk mellan Komarken och den västra korsningen i Kungälvs trafikplats. Resultaten från 
beräkningen visar på att det sker en viss avlastning av gatan mot volymhandel, 
Handelsgatan. 

 

 
Figur 21 Beräknade trafiksiffror för år 2020 i korsningen E6 / Marstrandsvägen (fordon/dygn) 

Figuren ovan visar beräknade trafikmängder för år 2020  i Kungälvs trafikplats östra 
korsningspunkt. De största trafikströmmarna är genomgående trafik på Marstrandsvägen. 

Kapacitet och 
kölängder per 
körfält 

       

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastningsgrad Kölängd 
medel 

90% 

Rampen från norr 1 HR 533 493 1.08 49.6 115.4 
 2 R 537 497 1.08 50.0 116.2 
Marstrandsvägen 
från Väster 

1 RV 583 507 1.15 63.4 147.1 

 2 V 578 503 1.15 62.8 145.8 

Marstrandsvägen 
från centrum 

1 H 598 782 0.76 5.8 14.4 

 2 H 598 782 0.76 5.8 14.4 
 3 V 252 183 1.38 42.6 99.3 
Handelsgatan 1 HR 345 306 1.13 37.2 86.9 
 2 R 373 331 1.13 40.2 93.7 

Figur 22 Resultat kapacitetsanalys för cirkulation Marstrandsvägen/ny gata – eftermiddagmax timma-utan 

Komarkslänken 
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Kapacitet och 
kölängder per 
körfält 

       

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastningsgrad Kölängd 
medel 

90% 

Rampen från norr 1 HR 484 487 0.99 35.4 82.7 
 2 R 486 490 0.99 35.6 83.1 
Marstrandsvägen 
från Väster 1 RV 532 535 0.99 38.4 89.5 
 2 V 529 532 0.99 38.2 89.0 
Marstrandsvägen 
från centrum 1 H 598 844 0.71 4.3 11.0 
 2 H 598 844 0.71 4.3 11.0 
 3 V 252 255 0.99 18.6 44.0 
Handelsgatan 1 HR 207 210 0.98 16.4 39.0 
 2 R 224 228 0.98 17.7 41.8 

Figur 23 Resultat kapacitetsanalys för cirkulation Marstrandsvägen/ny gata – eftermiddagmax timma-med 

Komarkslänken 

Analyserna tyder på att kapaciteten inte kommer att vara tillräcklig med de framtida 
trafikmängderna om inte den så kallade Komarkslänken byggs. Belastningsgraden1 kommer 
att bli mycket nära 1. Detta är dock en tillfällig lösning tills ombyggnad av hela 
Kungälvstrafikplats sker. 

Samordning måste ske med övriga signaler på Marstrandsvägen.

                                                
1 Förhållandet mellan verkligt trafikflöde och beräknad kapacitet 
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Korsningspunkt Marstrandsvägen/Gymnasiegatan 

Korsningspunkten utformas som en signalreglerad fyrvägskorsning. Eventuellt samordanas 
korsningen med anslutningen till E6. 

 
Figur 24 Utformning  
 
 

En cirkulationsplatslösning har diskuterats men ur kapacitetssynpunkt är det mest gynnsamt 
att utforma korsningen som en signalreglerad korsning. En cirkulationsplats bör ha relativt 
jämn fördelning av trafikströmmarna mellan tillfarterna för att fungera på ett bra sätt vilket vi 
inte har här. Analyserna visar att kapaciteten inte kommer att räcka till med den med en 
cirkulationsplatsutformning. Tillfarten från Gymnasiegatan skulle bli kraftigt överbelastad 
under eftermiddagens maxtimma. 

Med en signalreglering finns även en möjlighet att anlägga ett övergångsställe i korsningen. 
Av såväl kapacitets- som säkerhetsskäl bör dock detta undvikas.  

Den första korsningen söder om Marstrandsvägen utmed Gymnasiegatan bör förläggas 
minst 60-80 meter söder om korsningen med Marstrandsvägen. I förslaget föreslås dock en 
anslutning ca 45 meter söder om korsningen. Förslaget innebär att det endast förekommer 
högersvängar, detta för att klara kapaciteten. 

Kapacitetsbedömning 

 
Figur 25 Trafiksiffror för korsningen Marstrandsvägen/Kongahällatomten 
 
Kapacitet och 
kölängder per 
körfält 

       

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastningsgrad Kölängd 
medel 

90% 

Marstrandsvägen 
från väster 

1 R 586 923 0.64 6.0 14.8 

 2 R 586 923 0.64 6.0 14.8 
 3 V 49 228 0.21 0.5 2.0 
Lokalgata får norr 1 HRV 84 244 0.34 1.2 3.7 
Marstrandsvägen 
från öster 

1 HR 553 889 0.62 5.6 14.0 

 2 R 575 923 0.62 5.8 14.5 
 3 V 217 276 0.79 4.9 12.4 
Lokalgata från Ica 1 RV 155 246 0.63 3.1 8.2 
 2 V 156 245 0.64 3.1 8.2 

Figur 26 Resultat Signal Marstrandsvägen/Ica Maxi – eftermiddagstimma 
 
Att signalstyra den aktuella korsningen innebär höga belastningstal på såväl 
”Gymnasiegatan” som Marstrandsvägen.  

Med signalreglering kommer en kö att bildas på gatan mot Ica under maxtimman. Kön kan 
växa upp till 15 fordon.  

Signalanläggningen bör trimmas in så att de största trafikströmmarna får något längre 
gröntid och dessutom samordnas med övriga signaler på Marstrandsvägen. 
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Korsningspunkt Marstrandsvägen/Uddevallavägen 

Korsningspunkten med Marstrandsvägen är idag signalreglerad. Korsningen bibehålls i 
princip som idag. 

 
Figur 27 Utformning  

Uddevallavägen löper genom den norra delen av centrala Kungälv. Gatan har en stor 
betydelse för tillgängligheten till Kungälvs centrum från norr och har även en funktion för 
trafik som förflyttar sig i nord-sydlig riktning inom centrum. 

Uddevallavägen, närmast korsningen med Marstrandsvägen, får 2 körfält i in mot centrum 
och 3 körfält ut från centrum och längden för dessa bör uppgå till minst 60-80 meter. I 
förslaget är det ca 55 meter. 
 
Med hänsyn till sträckkapaciteten för Uddevallavägen bör antalet in- och utfarter med 
möjlighet att göra vänstersväng tas bort alternativt bör gatan förses med vänstersvängfält. 
Vid trafikflöden över cirka 10 000 fordon/dygn, vilket är fallet här, bör gatan förses med 
vänstersvängfält om vänstersvängande trafik skall tillåtas.  

Trafikförslaget innebär att vänstersvängande trafik inte tillåts på sträckan mellan 
Marstrandsvägen och Trollhättevägen. Den valda sektionen utformas enligt samma principer 
som på Strandgatan.  

 

Kapacitetsbedömning 

 
Figur 28 Beräknade trafikmängder i korsningen Uddevallavägen / Marstrandsvägen (fordon/dygn) 
 

Kapacitet och kölängder 
per körfält           

Kölängd (antal 
fordon) 

  

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastningsg
rad Medel 

90-
percenti

l 
Marstrandsvägen - väster 1 R 455 658 0.69 8.9 21.5 
  2 V 296 342 0.87 9.3 22.6 
Mot Lasarettet 1 R 153 186 0.82 5.7 14.3 
  2 V 191 263 0.73 5.5 13.7 
Marstrandsvägen - öster 1 H 174 241 0.72 3.2 8.4 
  2 R 577 651 0.89 13.7 32.7 
  3 V 135 188 0.72 3.9 10.1 
Uddevallavägen 1 H 113 163 0.69 3.6 9.4 
  2 R 116 184 0.63 3.4 9.0 
  3 V 217 255 0.85 7.5 18.5 
Figur 29 Resultat från kapacitetsberäkning. Signal Uddevallavägen / Marstrandsvägen – morgonmaxtimma 
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Kapacitet och 
kölängder per körfält           

Kölängd (antal fordon) 
  

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Marstrandsvägen - väster 1 R 626 664 0.94 21.6 50.8 
  2 V 406 329 1.23 53.7 124.8 
Mot Lasarettet 1 R 111 188 0.59 3.9 10.0 
  2 V 139 323 0.43 3.7 9.7 
Marstrandsvägen - öster 1 H 174 234 0.75 3.6 9.5 
  2 R 577 658 0.88 15.9 37.7 
  3 V 135 177 0.76 5.0 12.6 
Udevallavägen 1 H 156 166 0.94 11.4 27.4 
  2 R 159 186 0.85 7.4 18.2 
  3 V 298 319 0.93 15.2 36.2 

Figur 30 Resultat från kapacitetsberäkning. Signal  Uddevallavägen / Marstrandsvägen – eftermiddagsmaxtimma 
 

Att signalstyra den aktuella korsningen innebär höga belastningstal på såväl 
Uddevallavägen som Marstrandsvägen. Analyserna tyder på att kapaciteten inte kommer att 
vara tillräcklig med de framtida trafikmängderna. Belastningsgraden2 kommer att bli större 
än 1 och framförallt är det trafiken på Marstrandsvägen som får otillräcklig kapacitet. 

Idag är signalen fyrfasig och det är så den är räknad i Capcal. För att förbättra kapaciteten 
kan signalen göras om till tre faser. 

I förslaget görs ingenting med korsningen utan denna kapacitesbrist uppkommer endast på 
grund av den ökade trafiken i området. Signalanläggningen bör trimmas in så att de största 
trafikströmmarna får något längre gröntid och dessutom samordnas med övriga signaler på 
Marstrandsvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Förhållandet mellan verkligt trafikflöde och beräknad kapacitet 
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Korsningspunkten Uddevallavägen / Trollhättevägen 

Korsningspunkten med Trollhättevägen är idag signalreglerad. Trafikförslaget innebär att 
signalen bibehålls men med endast 2 körfält in från varje anslutande gata. 
 

 
Figur 31 Utformning  

Kapacitetsbedömning 

 
Figur 32 Beräknade trafikmängder i korsningen Uddevallavägen / Trollhättevägen (fordon/dygn) 
 
 

Kapacitet och kölängder 
per körfält      Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HR 169 466 0.36 1.4 4.2 
  2 V 107 272 0.39 1.0 3.4 
Uddevallavägen - norr 1 H 124 315 0.39 0.8 2.8 
  2 RV 436 888 0.49 3.5 9.1 
Trollhättevägen - öster 1 HR 166 441 0.38 1.4 4.2 
  2 V 143 267 0.54 1.7 5.1 
Udevallavägen - söder 1 H 115 259 0.44 0.8 2.9 
  2 RV 372 813 0.46 3.0 8.0 
Figur 33 Resultat Signal Uddevallavägen / Marstrandsvägen – morgon timmen 
 
Kapacitet och kölängder 
per körfält      Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HR 232 537 0.43 2.0 5.6 
  2 V 147 335 0.44 1.4 4.3 
Uddevallavägen - norr 1 H 100 271 0.37 0.7 2.5 
  2 RV 348 804 0.43 3.0 7.9 
Trollhättevägen - öster 1 HR 166 454 0.37 1.3 4.0 
  2 V 143 267 0.54 1.7 4.9 
Udevallavägen - söder 1 H 158 252 0.63 1.6 4.8 
  2 RV 511 771 0.66 4.9 12.4 
Figur 34 Resultat Signal Uddevallavägen / Marstrandsvägen – eftermiddagstimmen 
 
 
Att signalstyra den aktuella korsningen innebär relativt höga belastningstal på såväl 
Uddevallavägen som Konahälla- och Trollhättevägen.  

Med signalreglering kommer den längsta kön att bildas på Uddevallavägen under 
maxtimman. Kön kan växa upp till 17 fordon.  

Signalen idag är trefasig och man kan göra om den till tvåfasig för att öka kapaciteten. 
Signalanläggningen bör också trimmas in så att de största trafikströmmarna får något längre 
gröntid. Detta bör ge ett bra flöde genom korsningen. 

Även cirkulation har studerats och även då blir belastningstalen höga men ej över 1.
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Korsningspunkten Kongahällagatan / Handelsgatan 

Trafikförslaget innebär att korsningspunkten regleras med väjningsplikt för fordon från 
Handelsgatan.  
 
För att underlätta för oskyddade trafikanter finns möjlighet att anlägga en refug på 
Handelsgatan. 
 

 
Figur 35 Utformning  

Kapacitetsbedömning 

 
Figur 36 Beräknade trafikmängder i korsningen Kongahällagatan / ”Handelsgatan” (fordon/dygn) 

 
 
Kapacitet och kölängder 
per körfält      

Kölängd  
(antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HRV 580 722 0.80 3.1 6.9 
Handelsgatan - norr 1 HRV 250 1743 0.14 0.0 0.0 
Kongahällagatan - öster 1 HR 334 821 0.41 0.5 1.1 
  2 V 24 335 0.07 0.0 0.0 
Kvarngatan - söder 1 HRV 101 1363 0.07 0.0 0.0 
Figur 37 Resultat, väjning, Kongahällagatan / ”Handelsgatan” – morgontimmen 
 
Kapacitet och kölängder 
per körfält      

Kölängd  
(antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HRV 580 722 0.80 3.1 6.9 
Handelsgatan - norr 1 HRV 250 1743 0.14 0.0 0.0 
Kongahällagatan - öster 1 HR 334 821 0.41 0.5 1.1 
  2 V 24 335 0.07 0.0 0.0 
Kvarngatan - söder 1 HRV 101 1363 0.07 0.0 0.0 
Figur 38 Resultat, väjning, Kongahällagatan / ”Handelsgatan” – eftermiddagstimmen 

 

Inga kapacitesproblem i denna korsning men om en ny bussterminal anläggs söder om 
Kongahällagatan kan det bli aktuellt att signalreglera korsningen för att öka framkomligheten 
för busstrafiken.



 

 
 
 

PM 
2009-07-08 
Kongahälla 
p:\2317\2391779000_kongahälla_förproj\10arbetsmtrl_doc\pm090707_trafik.doc 

 

  
 

28 (30) 
Uppdrag 3600321;  

 

Korsningspunkt Kongahällagatan/Bäckgatan 

Korsningspunkten med Gymnasiegatan är idag en cirkulationsplats. Trafikförslaget innebär 
att korsningen görs om till en fyrvägskorsning med väjningsplikt från Bäckgatan och g:a 
Gymnasiegatan. Idag ligger anslutningspunkten ca 10 meter längre västerut.  
 
Korsningen har tidigare varit en 4-vägs korsning med väjning men av kapacitets och 
säkerhetsskäl byggdes den för några år sedan om till cirkulation.  

Bäckgatans anslutning måste också flyttas för att korsningen skall fungera. Detta medför att 
markintrång på intilliggande fastighet. 

 
Figur 39 Utformning  
 
 

Kapacitetsbedömning 

 
Figur 40 Beräknade trafikmängder i korsningen Kongahällagatan / ”Gymnasiegatan” (fordon/dygn) 
 
 
 Kapacitet och kölängder 
per körfält      

Kölängd  
(antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HRV 387 1728 0.22 0.0 0.0 
Gymnasiegatan - norr 1 HRV 98 567 0.17 0.1 0.1 
Kongahällagatan - öster 1 HRV 364 1639 0.22 0.0 0.0 
Bäckgatan - söder 1 HRV 117 553 0.21 0.2 0.2 
Figur 41 Resultat, väjning,Kongahällagatan / ”Gymnasiegatan” – morgon timmen 
 
 Kapacitet och kölängder 
per körfält      

Kölängd  
(antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning 
Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) Belastningsgrad Medel 

90-
percentil 

Kongahällagatan - väster 1 HRV 387 1728 0.22 0.0 0.0 
Gymnasiegatan - norr 1 HRV 98 567 0.17 0.1 0.1 
Kongahällagatan - öster 1 HRV 364 1639 0.22 0.0 0.0 
Bäckgatan - söder 1 HRV 117 553 0.21 0.2 0.2 
Figur 42 Resultat, väjning,Kongahällagatan / ”Gymnasiegatan” – eftermiddagstimmen 

 

Inga kapacitesproblem i den här korsningen, vare sig om man anlägger 4-vägskorsning men 
väjning eller cirkulation.
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Uppdrag 3600321;  

 

Etapputbyggnad 

Området föreslås byggas ut i etapper, totalt 4 stycken. 

Etapp 1 

Figur 43 Etapp 1 

Etapp 1 omfattar: 

• bostadskvarteren 4, 5,6, 8, 9 och 10 

• handelsanläggningen kv 15 

• evenemangsplatsen 

• provisorisk parkeringsplats mellan etapp 1 och Marstrandsvägen  

• utökning av den befintliga parkeringsplatsen norr om Ica Maxi 
 
 

 

 

 

Etapp 2 

 Figur 44 Etapp 2 

Etapp 2 omfattar 
 
• bostadskvarter 7  
 
• flytt av Hydrotappen till norra sidan av Marstrandsvägen 

 
• ny angöring och ombyggnad parkeringen norr om Ica Maxi och kring McDonalds 

 
 

Bef.parkering 
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Uppdrag 3600321;  

 

Etapp 3 

Figur 45 Etapp 3 
 
 
Etapp 3 omfattar: 

 
• bostadskvarteren 1, 2 och 3  
 
• parkeringshuset längs Marstrandsvägen 

 
 

Etapp 4 

Figur 46 Etapp 4  
 
Etapp 4 omfattar (etapp 4 behöver inte nödvändigtvis komma sist): 
 

• bostadskvarter 15 vid Mimers plats  
 

 
 

 


