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1 Inledning 
Falkenbergs kommun arbetar med en ny detaljplan för kv Serum i centrala Falkenberg. 

Kv Serum är beläget längs Varbergsvägen mellan centrum och järnvägsstationen. 

Detaljplanen har flera syften. Ett är att möjliggöra nya flerbostadshus i detaljplanens 

norra ände. De nya husen ska delvis ersätta befintliga hus. I detaljplanens södra ände 

ska befintlig villabebyggelse med kulturhistoriska värden regleras. 

 

Figur 1 Geografiskt läge för Kv Serum i Falkenberg. Karta: Openstreetmap 

Detaljplaneförslaget möjliggör ca 100 lägenheter. En del av dessa ersätter befintliga 

lägenheter vilket ger ett nettotillskott på ca 50 lägenheter. 
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Figur 2 Plankarta och illustrationskarta från detaljplanens samrådshandling. 

Varbergsvägen är en viktig länk i Falkenberg eftersom den utgör huvudförbindelse 

mellan centrum och järnvägsstationen. Bortom järnvägsstationen ligger också den 

trafikplats på E6 där det vägvisas mot Falkenberg C. 

I arbetet med detaljplanen vill Falkenbergs kommun undersöka förutsättningarna för 

att anlägga en utfart från detaljplanens norra del till Varbergsvägen i det läge där den 

norra av dagens två utfarter ligger. Utfarten ska då försörja 100 bostäder istället för 

dagens 30. Dessutom ska utfarten försörja fastigheterna Serum 6 och 7 som idag har 

sin utfart via Serum 9. 

På Varbergsvägen finns också en busshållplats inom planområdet, Falkenerarevägen. 

Falkenbergs kommun vill undersöka förutsättningarna för att förbättra hållplatsläget. 

En flytt till ett läge norr om Falkenerarevägen har diskuterats. I närhet till 

hållplatsläget behöver en säker passage för oskyddade trafikanter anläggas. 

Längs Varbergsvägen löper en GC-väg på västra sidan. Framkomlighet, attraktivitet 

och trafiksäkerhet på denna ska tillvaratas. 
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Figur 3 Utredningsområdet med gatunamn. Busshållplats Falkenerarevägen samt cykelstråk längs 
Varbergsvägen och i Falkenerarevägens förlängning syns också i bild. På övriga gator råder 
blandtrafik mellan cykel och bil. Trafikvolym från räkningar i mars 2017. Karta: Hitta.se 

1.1 Förutsättningar 

Detaljplanen i Kv Serum ökar antalet lägenheter i kvarterets norra del från 50 till 100. 

Varbergsvägen trafikeras enligt räkningar utförda i mars 2017 av ca 5000 fordon per 

vardagsdygn varav som mest strax under 600 under eftermiddagens maxtimme. 

Skyltad hastighet på sträckan är 40 km/h. Uppmätt medelhastighet dagtid är 42 – 43 

km/h och 85:e percentilen är 47-49 km/h. Bergsvägen trafikeras av ca 300 fordon per 

vardagsdygn. 

Busstrafik och oskyddade trafikanter ska prioriteras i utformningsförslagen men utan 

att aktivt skapa hinder för biltrafiken. 

  

Vardagsdygnstrafik 

ca 5000 fordon 

Vardagsdygnstrafik 

ca 300 fordon 
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2 Trafikutredning 
I trafikutredningen ingår dels specifika frågor för Kv Serum så som in och utfart men 

också åtgärder i närområdet som busshållplatsen Falkenerarevägen eller sikt och 

framkomlighet i korsningarna Varbergsvägen/Bergsvägen och 

Varbergsvägen/Falkenerarevägen. 

2.1 In och utfarter 

En huvudfråga för trafik i detaljplanen är placering av in och utfart för de nya 

byggnaderna i detaljplanens norra del. Målsättningen är att samla all trafik från Kv 

Serums norra del till en utfart. Utfarten kommer att försörja 100 nybyggda lägenheter 

samt befintlig bebyggelse på fastigheterna Serum 6 och 7. 

Utfarten föreslås placeras mitt på sträckan mellan Bergsvägen och Falkenerarevägen. 

Ungefär där den norra befintliga utfarten ligger idag. Placeringen mitt på sträckan 

motiveras av att det för trafikanterna på Varbergsvägen skapar en symmetri och en 

logisk trafikmiljö där korsningspunkter inte ligger allt för nära varandra. Inte minst 

gäller detta gång- och cykeltrafik längs gatans västra sida som hinner flytta 

uppmärksamheten från en utfart till nästa på ett bra sätt. 

Att all trafik från exploateringen samt Serum 6 och 7 samlas till en utfart ger en 

konsekvent och tydlig trafikmiljö. Inne på kvartersmarken skapas en lokal körbana 

som försörjer Serum 6 och 7 och som kan användas för leveranser, hämtning och 

lämning. Mot gränsen av nämnda fastigheter föreslås en yta där lastbilar med 

leveranser till den nya bebyggelsen kan backvända. Trafikförslaget redovisas också 

som ett alternativ utan vändplats och därmed utan möjlighet för fordon att vända 

annat än inne på fastigheterna Serum 6 och 7. Dimensionerande fordon är Los (lastbil 

9,4 m) som dock ej kan mötas i utfarten eftersom lastbilen tar för mycket plats i 

anspråk så som Figur 4 visar. Personbilar kan mötas i utfarten så som visas i Figur 5. 

Inom Kv Serums norra del planeras ett parkeringsgarage i källarplan som försörjer de 

nya bostäderna. Det finns tre möjligheter till placering av infart till garaget längs 

lokalkörbanan; i södra delen, mitt emot anslutningen till Varbergsvägen och i norra 

delen. Vid placering i syd eller i mitten kan den norra delen av lokalkörbanan hållas 

nästan fri från trafik eller så kan något annat anläggas på ytan. 

Placeringen i södra änden gör att all trafik till garaget och till Serum 6 och 7 kör på 

samma yta. Det finns dock en stor risk vid utfart att oskyddade trafikanter söderifrån 

på GC-vägen hamnar i fordons döda vinkel. Det ger också dålig sikt mot 

Varbergsvägen söderut för fordon innan de kört ut på och blockerar GC-vägen och 

därmed får en bättre siktvinkel. 

Placering mitt emot anslutningen till Varbergsvägen ger god sikt mot såväl väg som 

cykelväg längs Varbergsvägen och innebär att det inte blir någon annan trafik på den 

lokala körbanan än de enstaka fordon som ska till Serum 6 och 7 i söder. Det finns 

dock risk att fordon som ska ut från parkeringshuset och ut på Varbergsvägen 

blockerar för fordon som ska in från Varbergsvägen och svänga söderut mot Serum 6 

och 7. 

Lokalisering i norra änden innebär att trafiken sprids över hela den lokala körbanan 

men siktförhållandena för trafik som kör ut blir goda om än inte lika bra som med 

placering i mitten. 
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Figur 4 Körspår för Los ut från Kv Serum 

 

Figur 5 Körspår för personbil in och ut från Kv Serum 
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Utöver utfarten från de nya lägenheterna i norr finns ytterligare en utfart till 

Varbergsvägen från Backen 2 i detaljplanens södra del. Utfarten är så som Figur 6 

visar inte tydlig och därför svår att se för trafikanter på Varbergsvägen. Det gäller 

särskilt söderifrån. Eftersom fastigheten Backen 2 även har en utfart på andra sidan 

fastigheten mot Otterdahlsvägen och Norrtullsgatan rekommenderas att utfarten mot 

Varbergsvägen stängs av trafiksäkerhetsskäl. Alternativet vore att förbättra 

standarden på utfarten så att in- eller utfart inte behöver ske genom backning och att 

förbättra sikten söderifrån. 

 

Figur 6 Utfart på Varbergsvägen från Backen 2 sedd från norr (Foto: Globespotter) respektive 
söder. 

På östra sidan Varbergsvägen har fastigheterna Pilen 4 och 11 sina utfarter. För dessa 

finns inget alternativ men utfarterna bör ses över vad gäller fri sikt med trimning av 

häckar och sänkning av staket som lämpliga åtgärder. Att det på östra sidan 

Varbergsvägen endast är gångbana innebär också en mindre risk för olyckor jämfört 

med på västra sidan. 
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Figur 7 In- och utfart från Pilen 4. Foto: Globespotter 

 

Figur 8 In- och utfart från Pilen 11. Foto: Globespotter 

2.2 Kapacitet och framkomlighet 

Utifrån tillgängliga trafikmätningar görs bedömningen att eventuella kapacitetsproblem 

i området inte är direkt relaterade till mängden trafik. Trafikmängderna är låga och en 

översiktlig beräkning av korsningen Varbergsvägen och Falkenerarevägen som en 

schablonkorsning i programvaran Capcal1 ger en belastningsgrad på som mest ca 0,2 

för tillfarterna från Varbergsvägen i norr och söder. Det innebär att korsningen i teorin 

har 80 % ledig kapacitet. Eventuell köbildning bedöms därför ha sin grund i andra 

faktorer än trafikmängd. 

Ett nettotillskott i Kv Serum på 50 bostäder beräknas generera en tillkommande 

dygnstrafik om ca 130 fordonsrörelser2. En volym som inte bedöms förändra 

trafiksituationen i närområdet givet att åtgärder som utfarter genomförs på ett sätt 

som främjar framkomlighet och trafiksäkerhet. 

                                                
1 Capcal är en programvara baserad på Trafikverkets beräkningsmetodik för kapacitetsanalys TRVMB Kapacitet 

och framkomlighetseffekter (TRV 2013:64343) 
2 Beräkningen är utförd med Trafikverkets Trafikalstringsverktyg och 62 % bilresor motsvarande resultatet för 
Falkenberg enligt RVU Halland 2014 
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2.3 Korsningen Varbergsvägen och Bergsvägen 

I korsningen mellan Varbergsvägen och Bergsvägen noterades mycket dålig sikt för 

trafik som ska köra ut. Detta bedöms ha en negativ effekt på framkomlighet och 

trafiksäkerhet i korsningen eftersom det blir svårare att köra ut från Bergsvägen på ett 

säkert sätt. Detaljplanen i Kv Serum tillför endast försumbar trafik på Bergsvägen men 

korsningen bedöms redan med dagens trafik utgöra en risk. Skulle trafiken i framtiden 

öka blir framkomligheten ett större problem och risken att en olycka inträffar blir 

större med fler fordon som kör ut från Bergsvägen. 

Från en normal personbil kan endast en mycket kort sträcka på vägen och en än 

kortare sträcka av GC-vägen observeras utan att köra fram så att GC-vägen blockeras. 

På norra sidan är det en mur på Blekingen 4 och på södra sidan stödmuren till 

parkeringen på Serum 1 som skymmer sikten enligt Figur 9. Sikten från GC-vägen 

längs Varbergsvägen mot Bergsvägen är även den mycket dålig så som visas i Figur 

10. 

 

Figur 9 Sikt från Bergsvägen mot norr respektive söder på Varbergsvägen. Foto taget från 
personbil utan att blockera GC-vägen. 

Körs bilen fram så att GC-vägen blockeras är sikten bättre men särskilt norrut 

skymmer vegetationen i skiljeremsan mellan väg och GC-väg fortfarande. 

 

Figur 10 Sikt från GC-väg längs Varbergsvägen söderifrån mot Bergsvägen. 
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För att förbättra sikten i korsningen föreslås att detaljplanen inkluderar bestämmelser 

om vad som får placeras inom sikttriangeln från Bergsvägen så som inritad i 

trafikförslaget. På den norra sidan bör möjligheten att riva muren på Blekingen 4 

undersökas. Vegetationen i skiljeremsan mellan väg och GC-väg bör också ses över så 

att den inte skymmer sikten. 

Det kan vara möjligt att ändå plantera högre vegetation om detta görs på ett sätt som 

ger sikt i den höjd som behövs för trafiken. Skalan på planteringen behöver då 

anpassas till gaturummet och kraven på sikt. 

 

Figur 11 Exempel på plantering med sikt längs gata i ögonhöjd. Källa: Tengwalls Hus & 
Trädgårdar AB 

2.4 Busshållplats Falkenerarevägen 

Busshållplatsernas placering har också utvärderats. Ett förslag som förts fram från 

Falkenbergs kommun är att flytta det östra hållplatsläget längre norrut till andra sidan 

Falkenerarevägen. En av anledningarna till detta är att ägaren till fastigheten Pilen 6 

upplever problem med att resenärer som väntar sätter sig på staketet och att det 

skräpas ner inne på fastigheten. Förslaget har utvärderats men det har konstaterats 

att det skulle riskera att försämra framkomligheten i korsningen Varbergsvägen och 

Falkenerarevägen eftersom fordon som stannar bakom bussen då stannar i 

korsningen. Vidare skulle bussen blockera sikten så att trafik från Falkenerarevägen 

inte skulle kunna observera trafik norrifrån på Varbergsvägen. 
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Figur 12 Förslag till utformning av busshållplats Falkenerarevägen. 

Istället föreslås att hållplatsen behålls i befintligt läge men standarden förbättras. En 

säker gångpassage ordnas genom att skapa en två meter bred refug mellan körfälten. 

Refugen förhindrar också omkörning av stillastående buss. Denna effekt skulle 

ytterligare kunna förstärkas genom att förlänga refugen med en överkörningsbar 

längsgående remsa av gatsten istället för eller som komplement till heldragen 

vägmarkering. Hållplatsernas läge gör att trafik från Falkenerarevägen får fri väg från 

trafik från söder när en buss stannar. Sikten från Falkenerarevägen är god norrut. 

Eventuellt kan åtgärder på hörnet av Pilen 6 för att förbättra sikten övervägas, till 

exempel trimning av buskar. Tillsammans bedöms det tillräckligt för att framkomlighet 

och trafiksäkerhet i korsningen ska bli god. 

 

Figur 13 Sikt från Falkenerarevägen söderut mot Varbergsvägen. 

Hållplatsen på östra sidan behåller befintlig bredd på 3,2 m eftersom en förskjutning 

av körbanorna västerut skulle innebära markintrång på Serum 6 och att parkytan 

påverkas mycket. Det östra läget föreslås förses med bänkar för väntande mot 
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staketet. Då hållplatsen förskjuts något söderut flyttas sittplatserna bort från den 

sträcka på staketet som idag som sittplats av vissa. En plantering av t ex en häck kan 

göra det svårare att sitta på staketet. För att förhindra nedskräpning föreslås 

hållplatsen förses med papperskorg vid bänkarna. På västra sidan skapas en 3,4 m 

bred hållplats. 

Gång- och cykelbanan leds bakom hållplatsen för att inte skapa konflikter med på- och 

avstigande. Förskjutningen innebär att GC-vägen som ansluter från parken norr om 

hållplatsen behöver breddas i anslutningen för att geometrin på kurvan ska vara bra. 

På GC-vägen bör chikanen som står där idag enligt Figur 14 ses över så att den inte 

hindrar framkomligheten för cykeltrafik lika mycket. Ett förslag är att öka avståndet i 

längsled mellan de två bommarna. 

 

Figur 14 Befintlig chikan på GC-väg genom parken västerut. 

Eftersom det endast finns gångbana på Varbergsvägens östra sida föreslås ingen 

cykelpassage vid hållplatsläget eftersom det skulle innebära att cyklister från 

Falkenerarevägen behöver ta sig över i mötande körfält för att nå den. Istället sänks 

kantstenen i anslutning till hållplatserna så att det går lätt att korsa Varbergsvägen i 

körfälten och sedan ansluta till GC-vägen. 

3 Trafikförslag 
Bifogat detta PM finns tre versioner av trafikförslaget som tagits fram inom denna 

utredning. I trafikförslaget redovisas slutresultatet av de utformningsfrågor som 

diskuterats ovan. 

Version 0001 innehåller en vändplan i Kv Serums norra del placerad mot 

Varbergsvägen och Serum 6. 

Version 0002 innehåller en vändplan i Kv Serums norra del placerad mot Serum 6 och 

7, längre från Varbergsvägen. 

Version 0003 innehåller ingen vändplan. Det innebär att ingen möjlighet ges för större 

fordon att vända i Kv Serums norra del och att trafik till fastigheterna Serum 6 och 7 

måste vända inne på dessa fastigheter. 
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4 Sammanfattning och rekommendationer 
Utifrån givna problemställningar föreslås att in- och utfart från ny bebyggelse i Kv 

Serums norra del samlas på en plats i mitten av sträckan mellan Falkenerarevägen och 

Bergsvägen. Placeringen väljs för att skapa tydlighet och symmetri i trafikmiljön. Kv 

Serum beräknas inte alstra en tillräcklig mängd ny trafik för att påverka trafikmiljön i 

närområdet. 

Inne i Kv Serum ansluts föreslaget parkeringsgarage och fastigheterna Serum 6 och 7 

till in- och utfarten på Varbergsvägen med en körbana på kvartersmark. 

I korsningen Varbergsvägen och Bergsvägen behöver sikten förbättras för att skapa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet för såväl vägtrafik som för trafik på GC-stråket 

längs Varbergsvägens västra sida. I korsningen Varbergsvägen och Falkenerarevägen 

förbättras framkomligheten något då standarden på busshållplatsen Falkenerarevägen 

förbättras med bland annat åtgärder för att förhindra omkörning av buss och höjd 

standard för resenärer. I anslutning till busshållplatsen skapas en passage med god 

standard för gående. 
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