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 Inledning 

En ny detaljplan ska tas fram för ett område 1,5 km sydväst om Höviksnäs på östra Tjörn. Se Figur 1 

för karta. 

 

Figur 1. Karta med markerat läge för planområdet (Eniro, 2020). 

Planområdet är till ytan cirka 12 000 kvm stort och marken är idag privatägd. Marker ligger lågt i 

förhållande till omgivande fastigheter och består av blandskog. Det finns idag en förfallen bostad med 

en komplementbyggnad inom området. Området avgränsas av Hövikstrandsvägen i väster, Egge Pers 

väg i söder, Kristins väg i norr och fastigheter i öster. Området ligger utanför tättbebyggt område och är 

inte detaljplanelagt.   

Fastigheten planläggs för nio enfamiljshus med tomter om cirka 1000 m2. 

Syftet med trafikutredningen är att se över trafiksituationen och konsekvenser som exploateringen för 

med sig, med fokus på: 

• Hur exploateringsområdet angörs.  

• Trafikalstring för nya bebyggelse. 

• Parkeringslösningar inom exploateringsområdet. 
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 Förutsättningar 

 Allmänt 

Planområdet gränsar till ett område fritidshus med sammanhängande bebyggelse. Området 

karaktäriseras av gles bebyggelse, ofta högt belägen och i anslutning till vegetation. Bebyggelsen i 

området består av en blandning mellan traditionella fritidshus och större om- och tillbyggda hus av 

villakaraktär. Planområdet består idag av tät och hög blandskog med ett förfallet bostadshus med en 

komplementbyggnad. Det finns inom fastigheten instängda avrinningsytor där vatten samlas vid regn. 

Se Figur 2 för foto över planområdet sett från nordväst. 

 

Figur 2. Foto över planområdet, vy från nordväst. 

 Målpunkter och trafikförutsättningar 

Målpunkter i anslutning till område är en badplats vid havet cirka 200 meter från planområdet och i 

Höviksnäs finns skolor och förskola. Närmaste busshållplats är Klevavägen cirka 500 meter från 

planområdet. Se Figur 3 för översiktskarta. 

Vid hållplatsen Klevavägen stannar linje 960 Häggvalle damm – Berga - Myggenässkola, linje 354 

Häggvall - Berga – Häggvall och den anropsstyrda linjen 364 Berga – Hjälteby – Furusäter – Häggvalle 

damm. 
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Figur 3. Översiktskarta (Karta från Lantmäteriet 2020) 

Hövikstrandsvägen är en cirka 3,5 meter bred väg som löper väster om planområdet och fungerar som 

en uppsamlingsgata för mindre anslutande vägar. Vägen rustades upp genom asfaltering 2019. Söder 

om planområdet ansluter Ägge Pers väg mot Hövikstrandsvägen och norr om planområdet ansluter 

Kristians väg mot Hövikstrandsvägen som båda är asfalterade och cirka tre meter breda. Längs alla 

vägar i området finns bostäder som ansluter mot gatan. I dag finns en anslutning mot Hövikstrandsvägen 

från den befintliga fastigheten inom planområdet med en mindre grusad yta.  

Vägarna används av både fordonstrafik, cyklister och gående eftersom det i området inte finns några 

separata ytor för de olika trafikslagen. På några ställen är det möjligt att gå på stigar mellan husen. En 

sådan koppling finns tex från planområdet östra del till badplatsen öster om planområdet.  

Ägge Pers väg 
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Figur 4. Hövikstrandsvägen i höjd med planområdet, vy från norr. Infart till planområdet och de byggnader som i 
dag står på tomten syns till vänster på bilden. 

 Detaljplanen 

I detaljplanens samrådshandling som tagits fram parallellt och i samverkan med denna trafikutredning 

föreslås att området byggs ut med ca 9 friliggande småhus. 

 

Figur 5 Illustrationsplan från samrådshandling detaljplan för Hövik 3:33 
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 Trafikmängder 

 Nuvarande trafik 

Det finns inga aktuella trafikmätningar på Hövikstrandsvägen. Trafik till och från 100 – 130 fastigheter 

bedöms nyttja vägen. Flera av fastigheterna i området används som fritidshus. Trafikmängden på vägen 

uppskattas till 450 – 650 fordon per dygn under sommaren när alla fastigheter är bebodda.  

Strax norr om planområdet ansluter Hövikstrandsvägen till Bergavägen som ytterligare en bit norrut 

ansluter till Höviksnäsvägen. Inte heller på Bergavägen finns några trafikmätningar men den uppskattas 

vara minst dubbelt så trafikerad som Hövikstrandsvägen dvs 1 000 – 1 300 fordon per dygn. 

På Höviksnäsvägen finns två trafikflödesmätningar, en väster om korsningen med Bergavägen 

genomförd sommaren 2014 som visar 2 240 fordon per dygn (ÅDT, årsdygnstrafik) och en öster om 

korsningen genomförd 2011 som visar 450 fordon per dygn.  

 Trafikalstring och parkeringsbehov till följd av ny bebyggelse 

En permanent bostad kan normalt antas alstrar mellan 4 och 6 resor med motorfordon per dygn. Den 

lägre siffran om det är mindre bostad som och ligger nära bra kollektivtrafik och den högre om det är en 

större bostad som ligger i ett område där många har två bilar per hushåll och är väldigt bilberoende. 

Maximalt nio nya bostäder antas kunna byggas inom planområdet. Dessa antas användas som 

permanentbostäder och alstra fem resor per dag vilket innebär 45 fordon per dygn. Dagens fastighet 

antas alstra 5 resor per dygn om den skulle utnyttjas för ett permanentboende hushåll igen. Förväntad 

trafikökning som den nya planen för med sig är därför 40 fordon per dygn.  

Boende i området bedöms efterfråga två bilplatser per bostad. Parkeringsplatser löses på den egna 

fastigheten. Utöver dessa parkeringsplatser bedöms det finnas ett visst behov av besöksparkering i 

området i stort eftersom sådana saknas i dag.  

 Framtida trafikflöden och konsekvenser 

Nästan all tillkommande trafik antas använda Hövikstrandsvägen norrut för att nå Höviksnäs och vidare 

mot väg 169. Den tillkommande trafiken från planområdet förväntas innebära att trafikmängden på 

Hövikstrandsvägen ökar med 6–7% på Bergavägen med 3% och på Höviksnäsvägen med någon 

enstaka procent. Trafikökningen till följd av utbyggnaden bedöms inte vara märkbar i korsningen 

Bergavägen – Höviksnäsvägen eller på Höviksnäsvägen i övrigt. Ökningen bedöms helt rymmas inom 

den allmänna uppskrivningen av trafik som sker när man tar fram prognoser för framtida förväntade 

trafikmängder och därmed påverkar utbyggnaden inte hur hårt belastade korsningarna längs 

Höviksnäsvägen kan förväntas vara år 2040. 

Den aktuella detaljplanen är dock en av flera för nya bostäder i området kring Höviksnäs som 

tillsammans bidrar till att öka trafikmängderna i korsningen Höviksnäsvägen - väg 169. En korsning som 

periodvis är hårt belastad redan idag. Korsningen har studerats i den trafikutredning som tagits fram av 

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

belastningsgraden för tillfarten från väg 169 nordost under maxtimme på eftermiddagen år 2040 kan 

förväntas vara något under gränsen för vad Trafikverket bedömer som godtagbart.  
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 Trafikförslag och konsekvenser som det 

förväntas föra med sig 

Trafikförslaget innebär en ny väg inom exploateringsområdet som löper mellan ungefär den befintliga 

anslutningen till Hövikstrandsvägen via en kraftig sväng och sedan vidare söderut till en ny anslutning 

till Ägge Pers väg. Se Figur 6 för planutformning av vägen. Genom att göra vägen genomgående med 

två anslutningspunkter behövs ingen vändplats inom planområdet. Även annan trafik kan använda den 

nya väganslutningen för att vända vilket kan bidra till att förbättra framkomligheten i hela området längs 

Hövikstrandsvägen tex för avfallshantering och posten. 

Anslutningen till Hövikstrandsvägen ligger ungefär där infarten till fastigheten sker i dag det vill säga 

nära korsningen Hövikstrandsvägen – Kristians väg. Även infart till fastigheten väster om Hövikstrands-

vägen ligger mitt för Kristians väg. Lösningen är inte helt optimal men bedöms kunna utformas på ett 

fungerande vis. Redan i dag sammanstrålar alltså lika många vägar och infarter på ungefär samma vis 

på platsen. 

Vid Ägge Pers väg tillkommer en ny anslutning även denna relativt nära infarter till andra fastigheter. 

 

Figur 6: Planutformning 
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I höjd med kurvan bör en gångstig åt öster ansluta vägen för att ge området en bra gångvägskoppling 

mot badplatsen. Exakt var den kopplingen placeras bestäms i det övriga planarbetet i samband med 

när lämplig indelning och avgränsning av de planerade nya fastigheterna utreds.  

Parkering löses inne på tomterna. Det skall finnas plats för två parkerade bilar på varje fastighet.  

Tomten är kuperad och ligger till stor del nedanför nivån på Hövikstrandsvägen vilket innebär att även 

den föreslagna nya vägen kommer få en lutning ner öster om anslutningen med Hövikstrandsvägen. 

Lutningen hålls på under 10%, som har bedömts vara maximal lutning som kan accepteras på vägen. 

Där vägen gör en kraftig sväng föreslås lutningen vara enbart 2-3%. Även vid själva anslutningen till 

Hövikstrandsvägen lutar vägen enbart 2-3 % för att skapa ett litet vilplan med acceptabelt låg lutning 

vid korsningen. Profilen som föreslås innebär att den nya vägen kommer ligga på bank dvs något över 

omgivande marknivå på nästan hela sträckan. Se Figur 7 för profil. Det är viktigt att områdets lågpunkt 

inte hamnar på vägen och att avvattningen av vägen och området i övrigt blir så väl fungerande att 

översvämningar kan undvikas.  

Den höga lutningen är högre än vad som hade varit önskvärd men likande lutningar har tidigare 

accepterats i samband med utbyggnad av bostadsområden på andra platser på Tjörn.  

Figur 7 Profil som ny väg kan förväntas få 

Den nya vägen föreslås få 4,5 meter bred körbana med 0,5 meter stödremsa på respektive sida som 

ger plats åt belysning och möten på vägen. Se Figur 8 för typsektion. Typsektionen som förslås är 

bred nog för att två personbilar som kör mycket sakta kan mötas eller för att en lastbil och en cyklist 

kan mötas. 
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Figur 8: Föreslagen typsektion för ny väg. 

Trafikförlaget visar en smal dubbelriktad väg med liknande standard som övriga vägar i området har i 

dag. Det visar en möjlig vägdragning för att kunna bestämma vilket område som det bör finnas i 

planen för vägen. Trafikförslaget kommer behöva detaljprojekteras och justeras innan det byggs ut. 

Även intilliggande tomter och hur de kan anslutas mot vägen måste utredas noggrannare och 

detaljprojekteras. I illustrationen till planen visas att en fastighet ansluter just där vägen lutar som mest 

vilket sannolikt inte kommer gå att göra på ett bra sätt. 

Om man vill kan man reglera vägen genom området så att den blir enkelriktad. Då förslagsvis med 

infart från Hövikstrandsvägen och utfart mot Ägge Pers väg för att kunna undvika utfarter i korsningen 

med Hövikstrandsvägen som är svår att utforma optimalt. Om vägen enkelriktas kan körbanan nog 

bitvis göras något smalare än det som föreslås i trafikförslaget men utrymmet för vägen i planen bör 

inte göras smalare.  
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 Studerade och strukna alternativa trafikförslag 

Anslutning till Hövikstrandsvägen längre söder ut har studerats men ströks då det inte gick att hitta en 

vägdragning som lutade max 10% och att ansluta alla tomter till vägen. 

Att ansluta till Kristians väg i stället för till Hövikstrandsvägen har studerats men stöks då Kristians väg 

ligger högre än Hövikstrandsvägen vilket innebär att lutningen på vägen då skulle bli över 10% 

alternativt att vägen skulle ligga på hög bank genom nästan hela området. 

 


