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 Sammanfattning 

Trafikutredningen tas fram som ett underlag till en ny detaljplan för fastigheten Skrea 29:1 m.fl. i Falkenbergs 

kommun. Planområdet består i nuläget av 2 villor, en verksamhetslokal som ska rivas samt ängsmark. Det nya 

planområdet innefattar 59 bostäder, en blandning av villor, radhus och lägenheter. 

Längs Skreavägen finns en befintlig GC-bana som kopplar området till målpunkter längs Skreavägen och 

Falkenberg i förlängning. En hållplats ligger idag intill planområdet med låg standard, där bussen stannar i 

körbanan i västlig riktning och i en smal ficka utan väderskydd i östlig riktning.  

Gatorna inom området planeras med en gatubredd av 6 meter vilket tillåter en personbil och lastbil/sopbil att 

mötas utan problem. Oskyddade trafikanter tar sig inom bostadsgatorna i blandtrafik och ut mot Skreavägen 

på separat gångbana. Gångbanor planeras till hållplatserna samt till de två passagerna över Skreavägen. 

Hållplatslägena för den befintliga hållplatsen intill området flyttas och får bättre standard än nuläget med 

bussfickor enligt VGU-standard och tillgänglighetsanpassad hållplatsplattform med utrymme för väderskydd.  

Gatornas höjdsättning har anpassats till befintlig mark i möjligaste mån. Området är relativt plant och lutningen 

på gatorna planeras med en lägsta lutning på 5-7 promille.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikutredningen tas fram som ett underlag till en ny detaljplan för fastigheten Skrea 29:1 i Falkenbergs 

kommun. Planområdet ligger cirka 5 kilometer från Falkenbergs centrum. Området består idag av två villor, en 

verksamhetslokal och skog/ängsmark. 

Planen föreslår tomter för villor, radhus samt flerfamiljshus inom planområdet. Totalt föreslås 59 bostäder där 

17 villor (varav två befintliga), 14 radhus samt 28 lägenheter planeras vilket visas i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Illustrationsbild över planområdet 

1.2 Syfte 

Syftet med trafikutredningen är att beskriva och utreda lämpliga lösningar gällande trafik och vägutformning 

inom detaljplanen Skrea 29:1, samt utreda eventuella konsekvenser på omgivande vägnät med anledning av 

planerad exploatering och vid behov föreslå åtgärder. 
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1.3 Problemställning 

Utredningen studerar följande frågor:  

• Gatustruktur inom området 

• Sektioner för gatorna inom planområdet 

• Lägen för utfarter mot Skreavägen 

• Säkra passager över Skreavägen till befintlig GC-bana söder om Skreavägen 

• Nya hållplatslägen längs Skreavägen 

• Trafiksäkerhet, analys av trafikolyckor i området  

• Dagens trafikmängder samt förväntade trafikmängder med anledning av exploateringen 

• Kopplingar mot nytt detaljplaneområde söder om Skreavägen 
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2 Förutsättningar 

2.1 Allmänt 

Planområdet är beläget intill Skreavägen, cirka 5 kilometer sydost om Falkenberg centrum. Planområdet 

innehåller en gammal verksamhetslokal som ska rivas samt två bostadshus och ligger intill Falkenbergs 

golfklubb. Närmsta förskola och grundskola ligger i Skrea cirka 1 kilometer sydost om planområdet längs 

Skreavägen. I Figur 2 nedan är planområdet utpekat i förhållande till närliggande målpunkter.  

 

Figur 2: Planområdet och närliggande målpunkter 

2.2 Trafiksituation 

Planområdet ligger intill Skreavägen vilken är en kommunal väg med hastighetsgränsen 50 km/h. Vägen 

fungerar som tillfartsväg för boende och verksamheter som ligger längs Skreavägen. Belysning för vägen är 

placerad intill GC-banan som går längs med Skreavägen 

Skreavägen har en nyanlagd GC-bana längs vägen som är separerad från körbanan med GCM-stöd. En 

cykelpotentialstudie har gjorts för Halland vilken undersökte potentialen för att cykla till och från arbete och 

studier där tids- och avståndsintervaller användes för att utreda potentiella restider och resvägar. I studien 

visas det att Skreavägen är ett potentiellt stråk för arbetspendling.  
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Busslinje 351 mellan Halmstad C och Falkenberg Resecentrum trafikerar Skreavägen där hållplatsen intill 

planområdet är Skrea Lunnaslätt. Turtätheten i respektive riktning är halvtimmesintervall under pendlingstider 

och timintervall resterande tider. Hållplatserna har idag låg standard där bussen stannar i körbanan i västlig 

riktning och i en smal ficka utan väderskydd i östlig riktning. 

Det finns en befintlig tillfartsväg för underhållsfordon till golfbanan som går genom planområdet, den 

föreslagna planutformningen ska ge fortsatt tillgång till golfbanan för dessa fordon.  

2.3 Trafikmängder 

Dagens trafikmängd för Skreavägen är 1238 ÅDT (årsdygnstrafik), uppmätt i juni 2017. Trafiken på 

Skreavägen har 25% andel tunga fordonspassager. Prognostiserad trafikökning till 2040 enligt Trafikverkets 

uppräkningstal är 1683 ÅDT.  

Mängden tillkommande trafik från det nya området beräknades med antagna alstringstal samt jämfördes 

sedan mot Trafikverkets alstringsverktyg. I Tabell 1 nedan redovisas vilka alstringstal som användes för 

beräkningen av tillkommande trafik där 4,5 resor per dygn för lägenheter och 6 resor per dygn för villor och 

radhus användes. Detta resulterade i den 312 resor per dygn. Trafikverkets alstringsverktyg uppskattar antalet 

bilresor till 285 resor per dygn. Trafikverkets alstringsverktyg ger ungefär samma antal resor, men vidare 

hänvisas antalet fordonsrörelser till 312.   

Tabell 1: Trafikalstring 

 

 

 

 

Den tillkommande trafikmängden på ca. 300 fordonsrörelser per dygn från det nya området bedöms vara inom 

storleksmängden att kapaciteten på Skreavägen inte påverkas. Trafiken kommer även att delas upp på två 

utfarter vilket är positivt för kapaciteten för respektive korsning.  

2.4 Trafikolyckor/trafiksäkerhet  

Ett utdrag från STRADA har genomförts för det berörda området. Under de senaste 10 åren har det endast 

inträffat en olycka inom området, en cykelolycka vilken berodde på dålig beläggning och inte en bristfällig 

trafikutformning.  

Typ av bostad Antal Alstringstal Alstrade fordon 

Lägenhet 28 4,5 126 

Radhus 14 6 84 

Villa 17 6 102 

Totalt 312 
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3 Trafikutformning 

3.1 Planutformning  

Utredningsarbetet inleddes med ett skisskede där alternativa trafik- och bebyggelselösningar studerades med 

syftet att hitta den sammantaget bästa lösningen. Gällande trafik studerades främst olika anslutningslösningar 

till Skreavägen. Det förslag som redovisas nedan valdes bland annat för att det bedöms bli den mest 

trafiksäkra anläggningen och för att det gav möjlighet till att fördela parkeringsplatser inom området. På så sätt 

kunde stora sammanhängande parkeringsytor undvikas.  

Ett förslag för utformning för gatunätet inom planområdet har tagits fram, se Figur 3. Utformningen av gatorna 

har anpassats till en serviceväg till golfbanan som kommer att ligga genom området. Det nya området kommer 

att få två utfarter mot Skreavägen, vilket leder till mindre kapacitetspåverkan på respektive korsning. 

Dimensionerande fordon för gatorna och korsningarna är Lbn (normallastbil).  

 

Figur 3: Planutformning 

 



Skrea 29:1 

 
  
Uppdragsnr.: 105 31 79   Version: 1 

  

2022-04-25  |  Sida 10 av 12 n:\105\31\1053179\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\trafikutredning skrea .docx 

 

 Typsektioner 

Gatubredderna inom området har dimensionerats för att tillåta lastbil och personbil att mötas utan problem. 

Nedan presenteras typsektionerna för de olika gatorna inom området. 

För Gata 1 så kommer hela gatan ligga inom kvartersmark och därmed inte få ett fastställt vägområde inom 

detaljplanen. Sektionen som föreslås har en 5,5 meter bred körbana och 1,5 meter gångbana på båda sidor 

om gatan med plats för belysning intill gångbanan, se Figur 4.  

 

Figur 4: Typsektion gata 1 

Gata 2 blir den mest använda infarten till området då störst antal fordon har det som närmsta infart. Även 

fordonen som ska nå golfbanans serviceväg kommer att använda infarten. Gatan dimensioneras därför med 

en gatubredd av 6 meter. En gångbana med en bredd på 1,5 meter föreslås intill körbanan för att nå 

busshållplatsen. Belysningen föreslås intill gångbanan, se Figur 5.  

 

Figur 5: Typsektion gata 2 
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Gata 3 och 4 föreslås med en gatubredd på 6 meter där gatan utformas med ett motveck för hantering av 

dagvatten. Gatans karaktär som villagata samt låga trafikmängd bidrar till att det bedöms som tillräckligt med 

blandtrafik. Belysning planeras längs gatan, se Figur 6.  

 

Figur 6: Typsektion gata 3 och 4. 

 Passager 

Två nya passager föreslås över Skreavägen för att nå den befintliga GC-banan söder om Skreavägen från 

planområdet. Passagerna planeras norr och söder om de planerade infarterna till området för att skapa en 

inramning av området längs Skreavägen. Passagerna planeras som förhöjda gångpassager enligt VGU med 

en mittrefug som har en bredd på 2 meter. De förhöjda passagerna kommer att bidra till en lägre hastighet 

längs den aktuella sträckan på Skreavägen. Den södra passagens läge är anpassat planerad exploatering 

söder om Skreavägen.  

 Busshållplatser 

De två befintliga lägena för hållplatsen Skrea Lunnaslätt får nya placeringar och utformningar. Hållplatserna 

har idag en enkel utformning utan plattformar. I västlig riktning är hållplatsen utformad med en bussficka och i 

östlig riktning stannar bussen i körbanan. Nya utformning föreslås med bussfickor, plattform och väderskydd i 

båda riktningar enligt VGU. Bussfickorna planeras med 3 meters bredd och plattformen med 3,5 meters bredd 

för att tillåta väderskydd och tillgänglighetsanpassning. Gångvägen intill Gata 2 planeras fortsätta intill 

Skreavägen för att nå det nya hållplatsläget.  

 Koppling till planområdet söder om Skreavägen  

En infart till den planerade exploatering söder om Skreavägen har samordnats med utformningen föreslagen i 

denna utredning. En fyrvägskorsning föreslås. Alternativet med förskjutna 3-vägskorsningar förkastades med 

anledning av att utrymmet inte fanns inom den södra exploateringen att flytta infarten längre västerut. 

Trafiksäkerhetsmässigt bedöms en fyrvägskorsning fungera eftersom det förväntas vara en försumbar del av 

trafiken som vill köra tvärs Skreavägen då inget av planområdena planerar att ha några målpunkter utöver 

bostäder.  
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 Dagvattenhantering och höjdsättning 

Höjdsättningen på gatorna inom området är planerade med lutningar på minst 5-7 promilles lutning för att få 

tillräcklig avrinning av dagvatten och lutning på planerade ledningar.  

Inom området längs bostadsgatorna utformas gatorna med ett motveck för att hantera dagvatten. Det innebär 

att rännstensbrunnar och dagvattenledningar anläggs längs gatorna. Dagvattnet från lokalgatorna föreslås 

avledas till en ny dagvattendamm väster om planområdet.  

Se även dagvattenutredning VA- och Dagvattenutredning, Skrea 29:1 m.fl1 för mer utförlig information. 
 

 
1 COWI (2019). Skrea 29:1 mfl. VA- och Dagvattenutredning, Skrea 29:1 m.fl  
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