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Trafikutredning för nytt område vid Kristinebergsvägen, 

Fiskebäckskil, Lysekils kommun 
 

Bakgrund och förutsättningar 
I ett område i anslutning till Kristinebergsvägen beläget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun planeras det för 
ny bebyggelse. Det är cirka 140 nya bostäder som planeras och merparten av dem är fristående enfamiljhus 
samt ett mindre antal flerfamiljshus.  
 
För att området ska ges goda förutsättningar för bra kommunikationer krävs en förbättring av den befintliga 
tillfarten till området via Kristinebergsvägen från Fiskebäckskilsvägen. Dessutom krävs förberedelser för 
utrymme och anordningar för busstrafik samt möjlighet för fotgängare och cyklister att förflytta sig till och 
från området. 
 

 
Bild 1. Bild över området och den närmaste omgivningen.  

Kyrka 

Bef. bussvändslinga 
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Syfte 
Föreliggande trafikutrednings huvudsyfte är att ge förslag på: 

• utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen. 
• sektionsutformning av Kristinebergsvägen och placering av gc-bana. 
• utformning av ny bussvändslinga utmed Kristinebergsvägen. 
• GC-länk utmed Fiskebäckskilsvägen från söder om befintlig bussvändslinga till Kristinebergsvägen 

och fram till kyrkan. 
 
Befintliga förhållanden 
Befintlig Kristinebergsväg är smal och det finns i nuläget ingen särskild förhöjd gångbana utmed vägen. 
Fotgängare är istället hänvisade till en meter bred remsa av Kristinebergsvägen som är avskild från övrig 
trafik med en heldragen linje. Utmed Fiskebäckskilsvägen finns en cirka 1,5 meter förhöjd gångbana utmed 
vägens västra sida. Gångbanan forsätter även norr om korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen. 
 

 
Bild 2. Bild över området med planerad och befintlig bebyggelse. Planerad bebyggelse är brunröd. 

 

Beträffande befintlig bebyggelse finns det på ett avsnitt utmed Kristinebergsvägen närmast 
Fiskebäckskilsvägen bostadsbebyggelse mycket nära inpå vägen.  
 
Det är en viss nivåskillnad mellan Fiskebäckskilsvägen och det planerade bostadsområdet. På befintlig 
Kristinebergsväg tas nivåskillnaden ut på en begränsad sträcka närmast Fiskebäckskilsvägen, vilket 
resulterar i stigning på 11,5 %.  
 
Befintlig kollektivtrafik utgörs av buss och det finns en busshållplats (vändslinga) utmed 
Fiskebäckskilsvägen cirka 80 meter söder om korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen där 
bussen i nuläget vänder och fortsätter söder ut. De bussarna som nu trafikerer är både vanlig buss och 
boggiebuss i regionaltrafik. 

Befintlig bussvändslinga 

N 
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Den nuvarande korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen har en låg standard. Bland annat 
är utformningen sådan att Fiskebäckskilsvägens norra anslutning är belägen mitt i en kurva och det är ont om 
utrymme för större fordon. 
 

Förutsättningar 
Korsning Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen ska medge utrymme för att nuvarande busslinje ska 
kunna förlängas till en planerad bussvändslinga utmed Kristinebergsvägen. Avsikten är att nuvarande bussar 
ska kunna ta sig igenom korsningen på ett tillfredsställande sätt. Dimensionerade fordon blir där med 
boggiebuss (Bb). Beträffande Fiskebäckskilsvägs norra anslutning förutsätts dimensionerande fordonet vara 
oljebil/sopbil (Los). 
 
Vid förslag till utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen ska i 
möjligaste mån intrång på intilliggande fastigheter minimeras. Dessutom måste anslutningsvägens profil med 
hänsyn tagen till de stora nivåskillnaderna mellan Fiskebäckskilsvägen och det planerade området minst få 
en låg standard enligt VGU eller likvärdig som befintlig standard om inga större nybyggnadsåtgärder 
genomförs. 
 
När det gäller sektionsutformningen är det viktigt att det förutsätts att trafikering kan ske på ett 
tillfredställande sätt utifrån funktion och trafikvolymer. Samtidigt är det även mycket viktigt att 
sektionsutformningen anpassas till befintlig bebyggelsemiljö och områdets karaktär. 
 
Beträffande utformning av ny bussvändslinga på Kristinebergsvägen ska förslag till övergripande utformning 
tas fram och dimensioneras för boggiebuss (Bb). 
 
När aktuellt projekt är realiserat förutsätts det finns en gc-bana utmed Fiskebäckskilsvägen söderifrån, vilken 
avslutas i södra delen av befintlig bussvändslinga. 
 
Geotekniska förutsättningar förutsätts beröras mycket översiktligt. 
 
Trafikprognoser från tidigare utredningar utgör underlag för aktuell trafikutredning. 
 

Tidigare utredningar 
Under år 2012 upprättades en Trafikutredning för Fiskebäcks centrum, vilket är ett närbeläget område strax 
söder om det nu aktuella området. I trafikutredningen togs en trafikprognos fram för ett antal snitt i områdets 
närhet och i prognosen hade hänsyn även tagits till den nu aktuella bebyggelsen utmed Kristinebergsvägen. 
Ett av snitten var placerade 450 meter söder om korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen och 
trafiken prognostiserades till 1450 fordon per årsmedeldygn i snittet. 
 
Eftersom snittet ligger en bit söder om korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen och det strax 
norr om snittet finns en fritidsbåthamn som genererar en betydande mängd trafik kan det antas att trafiken 
genom korsningen kommer att vara lägre än 1450 fordon per årsmedeldygn. När det gäller 
Kristinebergsvägen kommer den ha ett trafikflöde som ligger ytterligar en bit under 1450 fordon per 
årsmedeldygn, eftersom bebyggelse och hotellet utmed Fiskebäckskilsvägen norr om korsningen 
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen står för ett betydande trafiktillskott. Det bör även beaktas att det på 
platsen förekommer stora säsongsvariationer i trafikflödet. 
 

Förslag till åtgärder i anslutning till Kristinebergsvägen 
För att finna lämpliga lösningar för utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot 
Fiskebäckskilsvägen, sektionsutformningen av Kristinebergsvägen och ny bussvändslinga har 4 
huvudalternativa förslag tagits fram. Det finns även med ett 0-alternativ för jämförelse.  
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Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens enligt 0-alternativet 

 
För att ha en jämförelse med de övriga föreslagna lösningarna presenteras vanligtvis ett 0-alterntiv. 0-
alternativet innebär att inga ombyggnadsåtgärder genomförs. Eftersom det handlar om ett 
nyexploateringsområde som till viss del anläggs i jungfrulig mark och det förutsätts att området ska angöras 
med fordon kan jämförelsen endast göras utmed befintligt Kristinebergsväg i området.  
 
Ingen angöring med buss kan ske till området eftersom anordningar och utformning ej medger detta. 
Samtliga oskyddade trafikanter är hänvisade till blandtrafik inom hela området. Merparten av sträckan har en 
vägbredd av 4,7 meter vilket medger att en person bil och ett tungt fordon med stora svårigheter kan mötas. 
Utrymmet medger ej att två tunga fordon kan mötas. 
 
Samantaget innebär 0-alternativet en låg framkomlighet för fordon. När det gäller oskyddade trafikanter 
kommer de att uppleva att de har en låg säkerhet eftersom det helt saknas separering. Beträffande påverkan 
på bebyggelse kommer inga byggnader, varken planerade eller befintliga bli utsatta för någon påverkan. Den 
småskaliga karaktären som är typisk för samhället kan behållas och det skulle inte heller bli några ingrepp i 
naturen. 
 
 
Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen, 

alternativ 1a 
 

  
Bild 3. Bilden redovisar alternativ 1a förslag till anslutningsväg. 

 

Alternativ 1a bygger på att en helt ny anslutningsväg från Fiskebäckskilsvägen upp mot det nya området 
anläggs, vilken ansluter vinkelrätt mot Kristinebergsvägens och Fiskebäckskilsvägen. Syftet med föreslagen 
lösning är att rymma en sektionsbredd på 6,0 meter samt en intilliggande 3,0 meter bred gång-och cykelbana 

Kristinebergsvägen 
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för att få en god framkomlighet. Eftersom områdets topgrafiska förhållanden är sådana att det råder en stor 
nivåskillnad mellan Fiskebäckskilsvägen och det nya området vid Kristinebergsvägen medför det att det är 
mycket svårt att finna en lösning där lutningen på vägen hålls inom acceptabla gränser. Med den föreslagna 
lösningen blir längslutningen 12, 4 % på ett cirka 60 meter långt avsnitt, vilket måste betraktas som mycket 
brant. En sådan längslutning är under de krav som ställs för låg standard enligt VGU för lokalgator där 
buss(LBn) och boggiebuss (Bb) ska framföras (låg standard är 12 %). När det gäller krav beträffande 
lutningar för gång- och cykeltrafikanter används ett samband mellan storleken på höjdskillnad och maximal 
längslutning. Vid de rådande förhållandena gäller 6 % för att uppnå låg standard. Vidare skulle den 
föreslagna lösningen medföra att ett befintligt bostadshus och tre uthus skulle behöva rivas. Dessutom skulle 
två möjliga byggbara tomter försvinna från det planerade området vid Kristinebergsvägen. Lösningen skulle 
även medföra ett stort ingrepp i naturen och vara kostnadskrävande. 
 
 
 

Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen, 

alternativ 1b 
 
 

 
Bild 4. Bilden redovisar alternativ 1b förslag till anslutningsväg. 

 
 
Alternativ 1b är en vidareutveckling av det föregående alternativet med samma sektionsutformning där 
längslutningen kan tas upp över en något längre sträcka. Förslaget medför att den maximala längslutningen 
blir 10,0 % över en cirka 70 meter lång sträck. En sådan lutning uppnår mindre god standard enligt VGU 
gällande lokalgator där buss ska framföras. Generellt är det fortfarande en märkbar lutning. Förslaget medför 
att befintlig bebyggelse i det närmaste kan sparas. Endast två uthus kommer att ligga mycket nära den 

Kristinebergsvägen 
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föreslagna gatan. För den planerade bebyggelsen innebär lösningen att två byggbara tomter blir obrukbara 
samt en tredje tomt får ett stort ingrepp. Liksom för alternativ 1a kommer även alternativ 1b medföra ett stort 
ingrepp i naturen och vara kostnadskrävande. 
 

Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägen och ny gång- och cykelväg, alternativ 2 
 

§  
Bild 5. Bilden redovisar alternativ 2 förslag med friliggande gång- och cykelbana. 

 
Alternativ 2 bygger på att 3 meter bred gång- och cykelväg anläggs från den östra lokalgatan i 
nyexploateringsområdet och ner till Fiskebäckskilsvägen. Utformningen görs så att höjdskillnaden kan tas 
upp över en längre sträcka. Längslutningen blir maximalt 6,7 % med föreslagen utformning. Lutningen 
ligger nära den rekommenderade maximala lutningen för gång- och cykelvägar.  
 
Utformning av lokalgatan för gång- och cykeltrafik mellan föreslagen gång- och cykelväg och gång- och 
cykelbana utmed Kristinebergvägen kan göras som gårdsgata med blandtrafik eller med avskild gång- och 
cykelbana. 
 
I förslaget ingår även att Kristinebergsvägen breddas till 6 meters körbana med en 3 meter bred intilliggande 
gång- och cykelbana från anslutningen med lokalgatan och vidare väster ut. På sträckan av 
Kristinebergsvägen som återfinns öster om loklagtana föreslås att vägbredden görs 6 meter utan separerad 
gång- och cykelbana. På en sträcka av 80 meter av Kristinebergsvägen från korsningen mellan 
Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen mot lokalgatan anpassas Kristinebergsvägen mot befintlig sektion. 

Kristinebergsvägen 
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På avsnittet skulle det liksom idag kunna återfinnas en gångbana på befintlig vägbana som avskiljs med en 
målad linje.  
 
När det gäller korsningen Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen föreslås den utformas som en upphöjd 
korsning för att säkra punkten för oskyddade trafikanter. 
 
Förslaget skulle sammanfattningsvis innebära att oskyddade trafikanter skulle få en egen förbindelse med det 
nya området. Dock skulle det kunna uppfattas som något otryggt att förflytta sig på den något ensligt belägna 
gång- och cykelvägen. De boende i de 6 bostadshusen närmas Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen som 
skulle vara hänvisade till att färdas i blandtrafik och nyttja befintlig Kristinebergsväg på en kortare sträcka. 
Ingen befintlig bebyggelse skulle beröras av förslaget, dock skulle befintliga och främst planerade tomter 
beröras av förslaget. Lösningen skulle även medföra ett större ingrepp i naturen och vara relativt 
kostnadskrävande. Förslaget skulle dessutom medföra låg framkomlighet för fordonstrafik på sträckan av 
Kristinebergsvägen som lämnas orörd. 
 
 
Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen, 

alternativ 3a 

 

 
Bild 6. Bilden redovisar alternativ 3a med separerad gång- och cykelbana utmed hela Kristinebergsvägen och bred 

sektion. 

 
Förslaget bygger på att befintlig korsningen utformas så att anslutningsvägarna ansluter vinkelrätt och göras 
upphöjd för att säkra fordonshastigheterna i korsningspunkten mellan bil och oskyddade trafikanter. 
 
Vägen föreslås få en sektionsbredd på 6 meter och med en 3 meter bred förhöjd gångbana utmed den södra 
sidan.  
 

Kristinebergsvägen 
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Förslaget innebär att utrymmet i sidled vid möte mellan två tunga fordon kommer att var gott. Dock, är 
gatans lutning 11,5 %, vilket innebär att den kommer att var relativt brant för busstrafik. Samma förhållande 
gäller för cyklister. Vidare kommer gaturummet med en sektionsbredd på 9 meter att upplevas som brett och 
tillsammans med den rådande lutningen kommer det att bidraga till höga fordonshastigheter utför. Med hjälp 
av den upphöjda korsningen kan fordonshastigheter säkras i korsningspunkten mellan oskyddade trafikanter 
och bil.  
 
Vidare innebär förslaget att de tre fastigheterna närmast korsningen Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen 
blir påverkade med intrång. För de två norra fastigheterna krävs det att två uthus rivs. Cirka 60 meter 
västerut från korsningen ut utmed Kristinebergsvägen ligger ytterligare två fastigheter, en på norra sidan och 
en på södra sidan som kommer att bli mycket påverkade av åtgärden med föreslagen gata mycket nära 
bostadshusen. 
 
Slutligen blir det en stark påverkan på den karakteristiska och småskaliga miljön med den mera storskaliga 
och dominerade lösningen. 
 
 
Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen, 

alternativ 3b 

 
 
Bild 7. Bilden redovisar alternativ 3b med separerad gång- och cykelbana utmed hela Kristinebergsvägen och smalare 

sektion. 

 

Kristinebergsvägen 
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Alternativ 3b är likt alternativ 3a med undantag av att sektionsbredden har minskats till 5,5 meter för 
körbana och 2,5 meter för gång- och cykelbana, samt Kristinebergsvägen ansluter ej vinklerätt mot 
Fiskebäckskilsvägen.  
 
Förslaget innebär att två tunga fordon fortfarande kan mötas, dock krävs låga hastigheter vid möte. 
Fordonshastigheterna bedöms generellt bli något lägre med en smalare sektion och gaturum. Beträffande 
gående och- cyklisters situation får de en något smalare yta att vistas på, dock bedöms 2,5 meter vara 
tillräckligt. Situationen för busstrafik blir mycket lik den som alternativ 3a medför eftersom det är samma 
lutningsförhållande i de båda alternativen.  
 
Gällande påverkan på omgivningen blir den mindre. Två uthus på den norra sidan om Kristinebergsvägen 
närmast Fiksbäckskilsvägen måste rivas. Cirka 60 meter västerut från korsningen utmed Kristinebergsvägen 
ligger ytterligare två fastigheter, en på norra sidan och en på södra sidan. I förslaget blir fastigheten på den 
södra sidan påverkad.  
 
Den föreslagna utformningen av korsningen mellan Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen bidrager 
till att göra sträckningen Kristinebergsvägen – Fiskebäckskilsvägen till ett huvudstråk. Slutligen blir 
anpassningen till den karakteristiska och småskaliga miljön bättre för alternativ 3b jämfört med den mera 
storskaliga och dominerade lösningen som alternativ 3a ger upphov till. 
 
 

Utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot Fiskebäckskilsvägen, 

alternativ 4 
 

 
Bild 8. Bilden redovisar alternativ 4, förslag till anslutning och anslutningsväg. 

 

Avsmalning 
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Förslaget bygger på att befintlig Kristinebergsväg breddas och befintlig korsning förbättras så att 
dimensionerande fordon kan passera genom korsningen på ett tillfredsställande sätt. Korsningen ges även en 
sådan utformning att anslutningsvägarna ansluter vinkelrätt. 
 
Vägen föreslås få en sektionsbredd på 5,5 meter och med en 1,5 meter bred förhöjd gångbana på den norra 
sidan. Undantaget är ett avsnitt 20 meter öster om korsningen där Kristinebergsvägen föreslås få en 
avsmalning med 4 meters bredd. Syftet med avsmalningen är att reducera fordons hastighet ner mot 
korsningen genom att bredden endast medger att ett fordon kan passera genom avsmalningen i taget.  
 
Det är särskilt viktigt att reducera hastigheten på fordon mot korsningen, eftersom det genom korsningen 
även kommer att vara en korsningspunkt för gående som förlyttar sig till och från Fiskebäckskilsvägens 
gångbana söder om korsningen. Möjligen kan det även kompletteras med att hela korsningen görs upphöjd 
för att ytterligare säkra fordonshastigheterna. 
 
Avsmalningen föreslås regleras så att mötande fordon från väster har väjningsplikt mot mötande fordon från 
öster. 4 meters bredd kan för ändamålet tyckas vara mycket, dock kommer det inte att upplevas som så brett 
med hänsyn till vägens linjeföring, den förhöjd gångbana och med omgivande bebyggelse nära inpå. 4 meter 
är även den minsta vägbredden med föreslagen linjeföring som medger att boggibuss ska kunna passera. 
 
Gångbanan har föreslagits utmed den norra sidan av Kristinebergsvägen för att undvika fordonstrafik i 
omdelbar närhet till ett befintligt uthus som ligger närmast korsningen 
Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen. Ur buller synpunkt kan det dock övervägas att placera gångbanan 
utmed den södra sidan för att få en gynnsammare bullersituation för bostadshuset som ligger på motsatt sida 
om vägen i samma punkt som uthuset. 
 
Förslaget innebär att framkomlighet för biltrafik på en kortare sträcka begränsas, dock bedöms risken för låg 
framkomlighet som mindre betydande med ett trafikflöde under 1450 fordon per årsmedeldygn. Möjligen 
kan framkomligheten under vissa av de intensivast trafikerade sommardagarna upplevas som något 
begränsad. Frekvensen på de här tillfällena bedöms vara så låg att fördelen med avsmalningens 
hastighetsreducerande effekt överväger nackdelarna. När det gäller gående medför förslaget att de får en 
separerad yta att förflytta sig på och när det gäller cyklister blir de hänvisade till blandtrafik. Påverkan på 
befintlig bebyggelse och karaktär undviks. 
 
Utformning av ny bussvändslinga 

  
Bild 9. Bilden redovisar förslag till utformning av bussvändslinga. 

Föreslagen bussvändslinga 
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När det gäller utformning av ny bussvändslinga utmed Kristinebergsvägen föreslås den utformas på ett 
sådant sätt ett en boggiebuss kan trafikera vändslingan. Den föreslagna utformningen är sådan att utrymme 
finns för uppställning för av- och påstigning utmed den norra sidan. 
 

Förslag	till	utformning	av	gc-bana	utmed	Fiskebäckskilsvägen	
För att förbinda det nya området utmed Kristinebergsvägen och göra det möjligt att på ett säkert sätt förflytta 
sig till fots eller på cykel till centrumbebyggelsen i söder vid livsmedelsaffären och området i norr vid 
kyrkan krävs förslag till utformning av nya gc-förbindelser. 
 
Sedan tidigare finns planer på att anlägga en separerad gc-bana utmed Fiskebäckskilsvägens östra sida, vilket 
inte ingår i aktuellt projekt. Gc-banan är planerad att avslutas omedelbart söder om befintlig bussvändslinga, 
vilket kommer att vara anslutningspunkten i söder för den nya gc-förbindelsen. I norr är anslutningspunkten 
för den nya gc-förbindelsen vid kyrkan där miljön förändras till trängre och får en karaktär av mera utpräglat 
lågfartsområde. 
 
Förslaget bygger på att i norr anlägga en 2,5 meter bred gc-banan utmed den västra sidan av 
Fiskebäckskilsvägen, vilken avslutas i anslutning till kyrkan. För att gc-banan ska rymmas krävs att ett 
avsnitt av befintlig Fiskebäckskilsväg norr om korsningen flyttas något åt öster. Flytten av väg medför att ny 
mark måste tas i anspråk på vägens östra sida. För att förbinda gc-banan norr om korsningen 
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen föreslås att en förhöjning anlägges mot gc-banan söder om 
korsningen. Förhöjningen kommer även att fungerar som en hastighetsreducerande åtgärd i 
korsningspunkten.  
 

 
Bild 10. Bilden redovisar förslag till utformning av delsträckan i norr av gc-banan utmed Fiskebäckskilsvägen. 
 
  

Förhöjd gångpassage 
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Söder om korsningen föreslås att gc-banan anläggas på den västra sidan. Sektionen delas in i en 2,5 meter 
bred gc-bana och en 5,5 meter bred körbana. Med den valda sektionsbredden kan en gatusektion skapas som 
är anpassad till låga hastigheter och ett minimum av ny mark kommer att krävas får åtgärden. 
 
Strax norr om bussvändslingan föreslås att en gc-överfart anläggs. I samma punkt minskas vägens sektion till 
5,5 meter och här blir det även mera vegetation. Samantaget kommer det medföra att det skapas en port till 
en annan miljö med förutsättningar för lägre hastigheter. Gc-överfarten föreslås utföras i avvikande 
kontrasterande material.  
 
Förutom att gångpassagens läge kommer bidraga till att skapa en port till ett nytt område grundas valet även 
på att det bedöms vara flera gc-trafikanter från norr som har sin målpunkt ner till småbåtshamnen (Lyckans 
slip) och skulle överfarten ligga längre söder ut skulle de ändå passera i den här punkten. För gc-trafikanter 
söderifrån och som ska norrut till Kristinebergsvägen har det mindre betydelse var de korsar. 
 
Motivet till att förlägga gc-banan utmed den västra sidan grundas på att det går att nyttja ytan för befintlig 
gångbana och göra breddning på båda sidor om den. Med en sådan lösning krävs ingen ombyggnad av 
Fiskebäckskilsvägen. Skulle gc-banan förläggas på den östra sidan skulle det krävas omfattande ombyggnad 
av Fiskebäckskilsvägen och ianspråktagande av tomtmark på den östra sidan. 
 
 

 
Bild 11. Bilden redovisar förslag till utformning av delsträckan i söder av gc-banan utmed Fiskebäckskilsvägen. 
 

Gångpassage 

Gångpassage, förhöjd eller i avvikande material 

Gångpassage, förhöjd eller i avvikande material 
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Gc-banan på sträckan söder om gångpassagen över Fiskebäckskilsvägen föreslås förläggas utmed den östra 
sidan. Omedelbart öster om gångpassagen kommer det krävas att en liten yta mark tas i anspråk. Området 
söder om gångpassagen är komplicerat med både en anslutande väg till småbåtshamnen och busslinga. För 
att göra det tydligt och öka säkerheten för oskyddade trafikanter föreslås att avsnitten som korsar 
anslutningarna görs upphöjda alternativt utförs i ett avvikande material. I den södra passagen ansluts gc-
banan till den planerade gc-banan. 
 
På avsnittet av gc-banan utmed busslingan föreslås det att ett L-stöd och räcke placeras närmast busslingan 
för att minimera intrånget och åstadkomma en bra profil på gc-banan. 
 
Den föreslagna gc-banan utmed Fiskebäckskilsvägen kommer medföra att det är möjligt att förflytta sig på 
ett säkert sätt från området utmed Kristinebergsvägen till målpunkter både i norr och i söder på 
Fiskebäckskilsvägen. För att nå målpunkterna i söder förutsätter det att den planerade gc-banan söderifrån 
med anslutning söder om befintlig bussvändslinga anläggs, vilken inte ingår i detta projekt. 
 

Slutsats och rekommendationer 
När det gäller alternativ 1a och 1b är det lösningar som bedöms ha fler nackdelar än fördelar. Förslagen 
innebär att en mer eller mindre valfri sektionsbredd kan väljas, dock går det inte att åstadkomma en fullt 
acceptabel vertikalgeometristandard. Vidare är det en mycket kostnadskrävande lösning som ger stora 
ingrepp på bebyggelse och natur. 
 
Beträffande alternativ 2 kan det medföra en god trafiksäkerhetssituation för oskyddade trafikanter med 
undantag av några boende utmed Kristinebergsvägen. Lösningen kan dock inverka negativt på upplevd 
trygghet och därmed kan användingen av gång- och cykelvägen bli låg. För biltrafik blir framkomligheten 
något begränsad på avsnittet av Kristinebergsvägen från korsningen fram till krönet av den kraftiga 
stigningen. Vidare blir det ett betydande ingrepp i natur och fastigheter, samt är kostnadskrävande.  
 
För alternativ 3a innebär det god sektionsbredd för fordonstrafik och gott om utrymme för oskyddade 
trafikanter. Relativt brant för buss och cykel. Risk för höga fordonshastigheter samt stor påverkan på 
befintlig bebyggelse och karaktär. Särkring av hastighet i korsningspunkt mellan oskyddade trafikanter och 
bil åstadkoms.  
 
För alternativ 3b innebär det tillräcklig sektionsbredd för fordonstrafik och tillräckligt utrymme för 
oskyddade trafikanter. Relativt brant för buss och cykel. Mindre risk för höga fordonshastigheter samt 
mindre påverkan på befintlig miljö, bebyggelse och karaktär. Särkring av hastighet i korsningspunkt mellan 
oskyddade trafikanter och bil åstadkoms.  
 
Alternativ 4 innebär att det blir något begränsad framkomlighet för biltrafik på en kortare sträcka i och med 
den föresagna avsmalningen, dock säkras hastigheten. När det gäller gående medför förslaget att de får en 
separerad yta att förflytta sig på och när det gäller cyklister blir de hänvisade till blandtrafik. Påverkan på 
befintlig bebyggelse och karaktär undviks.  
 
Vad gäller bussvändslingan har den utformats för att få en så god funktion som möjligt och vara anpassad på 
bästa sätt till förhållandena på platsen och trafikerande fordon. 
 
Beträffande gc-bana utmed Fiskebäckskilsvägen kommer den att skapa en säker och separerad förbindelse 
för oskyddade trafikanter som har ett behov av att färdas både norr- och söderut från området utmed 
Kristinebergsvägen. Förutom de direkta fördelarna med förbindelsen i sig skapas en entré till området och 
ger förslaget minimalt med intrång.  
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Sammanfattningsvis är rekommendationen att förorda alternativ 3b med bussvändslinga och gc-banan 
utmed Fiskebäckskilsvägen.  
Lösningen medför att samtliga boende i det nya området och boende utmed Kristinebergsvägen kan förflytta 
sig på cykel och till fots på ett betryggande sätt. När det gäller framkomlighet för buss är vägens linjeföring i 
plan väl anpassad för ändamålet. Detsamma gäller sektionsutformningen. När det gäller vägens profil är 
befintlig Kristinebergsvägs profil oförändrad, vilken är relativt brant, dock klarar buss den aktuella 
lutningen, varför det kan accepteras. Beträffande de oskyddade trafikanterna kommer de att uppleva det som 
brant, dock kommer det ända vara det bästa förslaget med hänsyn till användning och befintliga 
förhållanden.  
 
Framkomligheten för övrig motorfordonstrafik bedöms som tillräcklig samtidigt som vägrummets bredd 
begränsas så mycket att det inte upplevs som allt för brett, vilket bidrager till att hålla ner 
fordonshastigheterna. 
 
När det gäller korsningen Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen föreslås det i kombination med gc-banan 
utmed Fiskebäckskilsvägen göras en upphöjning, samt breddas något för att anpassas till den nya 
trafiksituationen. För att åstadkomma detta föreslås att Fiskebäckskilsvägen i söder vinklats ut marginellt 
utanför befintlig väg och här bedöms det sannolikt finnas vissa geotekniska svårigheter att övervinna. De 
geotekniska förutsättningarna bör därför utredas närmare i ett senare skede.  
 
Beträffande bebyggelse, befintlig miljö och karaktär görs det vissa mindre ingrepp på befintlig bebyggelse, 
dock görs det ej några direkta ingrepp på övrig miljön. Samantaget är det liten påverkan av det förordade 
alternativet.  
 

Bilagor 

Förslagsritning alternativ 3b        Bilaga 1 

Förslag utformning gc-bana utmed Fiskebäckskilsvägen, ritning 1-3  Bilaga 2 

 


