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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH OMFATTNING 

I området runt korsningen Birger Perssons väg/Norra Strandvägen i Mellbystrand planeras en 
byggnation av ett hotell med ca 120 rum, se kartbilden på sidan 7. Byggnationen har stor 
inverkan på trafikrörelserna i området, både för trafiken till/från den närliggande campingen och 
för tillgängligheten till arrendestugorna i närområdet. Kommunen vill därför utreda 
möjligheterna att skapa en ny tillfart till campingen.  

Uppdraget omfattar att ge förslag på ny infartsväg till campingen, med utgångspunkt i 
korsningen Kustvägen/Birger Pers väg, samt förslag på åtgärder som behöver vidtas. Arbetet 
omfattar även en grov kostnadsuppskattning.  

Det förslag som tas fram ligger på en relativt övergripande nivå. Genomförbarheten i form av 
framkomlighet testas, men detaljer som ledningsförhållanden och liknande studeras inte. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Uppdraget syftar till att studera lämpliga sträckningar för en ny infart, att beskriva vilka åtgärder 
som krävs och vilka för- och nackdelar sträckningarna innebär. Ett alternativ ska förordas.  

Målsättningen är att hitta en tillfart som är enkel och begriplig för campingbesökarna, som är 
trafiksäker och som innebär minimala störningar för de boende i området. Vidare är det önskvärt 
att eventuella intrång på fastighetsmark blir små, liksom påverkan på nuvarande detaljplaner.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan listas kortfattat de förutsättningar som gäller för uppdraget. 

 

Trafik: 

 Ingen genomfart för bil genom hotellområdet. Norra Strandvägen stängs av mot Birger 
Pers väg. 

 Trafikflöden uppmätta under sommaren 2016 (ÅDT): 

o Kustvägen, söder om Birger Pers väg 1300 f/d 

o Birger Pers Väg, öster om Kustvägen 400 f/d 

o Birger Pers Väg, väster om Kustvägen 400 f/d 

 Gällande cykelplan beskriver Birger Pers Väg som en felande länk i cykelnätet. Behöver 
ta höjd för att det planeras för en cykelbana här i framtiden. Framtida huvudcykelnät går 
även längs Norra Kustvägen (blandtrafik). 

 

Campingen: 

 Ett nytt läge för receptionen inom campingområdet kan bli aktuellt.  

 Det finns inga hinder för att flytta in/utfarten för campingen i den gällande detaljplanen. 

 Till- och frånfarten till receptionen behöver inte ligga på samma ställe.  

 Campingen har ca 20-25.000 gästnätter/år fördelat över fyra månader. 50% är 
husvagnar och 30% är husbilar, resterande del tältar och kommer med bil eller cykel. 
Gästerna stannar i snitt en vecka. Vid bra väder är de flesta på stranden, men vid sämre 
väder görs fler utflykter med bil.  

 Om man tar sig till campingen med GPS blir man dirigerad via Granvägen. Granvägen är 
smal och har blivit överbelastad av trafiken som tar denna väg. 

 

Utformning: 

 Gatusektionen ska möjliggöra att två husbilar (lastbilar) kan mötas i utrymmesklass A, 
vilket kräver en körbanebredd på 6.3m 

 Oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik på samtliga sträckor förutom på Kustvägen 
där det finns spikade gcm-stöd 

 För att inte korsningarna ska bli orimligt stora accepteras en lägre utrymmesklass, C.  

 Vid behov av breddning av körbanan är utgångspunkten att breddning görs åt det håll 
där antingen minst antal fastigheter berörs eller åt det håll där kommunen äger marken. 

 Vid utformning av vändplats används lastbil som dimensionerande fordon, körspåret 
dimensionerar vändplatsen. 

 

Allmänt:  

 Hänsyn till vem som äger marken eller vem som är väghållare behöver inte tas, utan 
fokus ligger på att hitta den bästa lösningen.  

 Enligt grundkartan går på vissa ställen gränserna för körbana och fastighet ”omlott”. Vid 
studien av åt vilket håll breddning av körbanan bör göras har utgångspunkten varit 
gränsen för körbana.  
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3 VÄRDERADE KONSEKVENSER 
De olika alternativen har konsekvensbeskrivits utifrån följande åtta parametrar:  

 

1. Intrång i fastigheter och behov av ändring i detaljplan 

2. Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter utmed nuvarande 
sträckning 

3. Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter utmed ny 
sträckning 

4. Framkomlighet för campingbesökare (antal svängar, möten i korsningar etc.). 

5. Tydlighet för campingbesökare (vägvisning, enkelt att hitta etc.) 

6. Störningar för boende utmed befintlig sträckning (buller, trafikintensitet mm.)  

7. Störningar för boende utmed ny sträckning (buller, trafikintensitet mm.). Här ligger även 
tillgänglighet med bil. 

8. Åtgärdsbehov (i korsningspunkter, på sträcka etc.) inkl. enkel kostnadsbedömning 

 

Konsekvenserna beskrivs på en relativt översiktlig nivå och speglar situationen sommartid. 

En grov kostnadsbedömning för att anlägga en ny väg genom grönområdet för att förlänga 
Kristinavägen, samt bredda Kristinavägen (alternativ C) är genomförd. Entreprenadtiden 
uppskattas till ca 2 månader. En kostnadsuppskattning har även gjorts för vändplatsen. 

Kostnadsbedömningen gäller endast för den fysiska anläggningskostnaden och inkluderar ej 
avvattning, marklösen, projektering (normalt ca 10% av anläggningskostnaden), återställning av 
staket hos fastighetsägare och elskåp. Det är oklart om förstärkning av befintliga vägar krävs till 
följd av den ökade trafikeringen. Ev. kostnad för detta finns ej med i bedömningen. 

För alternativ A, B och D har kostnadsbedömningen  förenklats ytterligare, här har samma 
kvadratmeterpris använts som för alternativ C. 
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4 STUDERADE STRÄCKNINGAR 
På startmötet gjordes en genomgång av tänkbara alternativa sträckningar. Vissa sträckningar 
avskrevs direkt, då de antingen innebar orimligt stora intrång på fastighetsmark eller innebar för 
många svängar på vägen till/från campingen. Utifrån definierade målsättningar identifierades de 
fem sträckningarna som ingår i uppdraget, se figuren på nedan. 

A. Kustvägen-Videvägen 

B. Kustvägen-Granvägen 

C. Kustvägen-Kristinavägen 

D. Birger Pers Väg-Birgittavägen-Margaretavägen-Norra Strandvägen 

E. Enkelriktad lösning via Granvägen respektive Birger Pers väg/Birgittavägen. Här finns två 
varianter: 

 infart via Birger Pers väg-Birgittavägen, utfart via Granvägen (benämns E1) 

 infart via Granvägen, utfart via Birgittavägen-Birger Pers väg (benämns E2) 

Det finns flera tänkbara varianter av en enkelriktad lösning. Ett antal kombinationer av gator 
övervägdes men utifrån målsättningen att hitta en lösning som är förhållandevis enkel och 
snabb att genomföra och där åtgärdskostnad dessutom är låg valdes kombinationer enligt E. 

 

 
 

På kommande sidor beskrivs de olika alternativen. Dels vad alternativen innebär/omfattar, dels 
vilka konsekvenser de medför. Inledningsvis finns foton som visar dagens situation. En 
principiell sektion som visar befintlig körbanebredd och avstånd till fastigheter samt illustrerar 
behovet av breddning presenteras också. Både körbanebredd och avstånd till fastighetsgränser 
varierar, men illustrerade sektioner kan ses som representativa för respektive gatuavsnitt..  
 

I bilaga finns alla alternativens konsekvenser sammanställda i en tabell.  
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4.1 ALTERNATIV A: KUSTVÄGEN-VIDEVÄGEN 

 

Så här ser det ut i dagsläget: 

  
Kustvägen, nordlig riktning                           Videvägen, nordvästlig riktning 

 

 

Principiell sektion som visar dagens körbanebredd och vilken breddning som krävs för att uppnå 
6.3m.  
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Alternativet innebär: 

 Breddning av Videvägen ca 3.5 meter norrut. Breddning norrut föreslås dels på grund av 
att kommunen äger marken norr om Videvägen, dels på grund av att endast två 
fastigheter berörs av ett intrång på den norra sidan. 

 Ca 280 m2 intrång i två fastigheter för att bredda körbanan till 6.3m. 

 I och med att körbanan breddas kommer även korsningen med Kustvägen att bli större. 

 Åtgärd i korsningen Videvägen/Kustvägen för ökad säkerhet och trygghet (däribland 
Kattegattleden) samt för att tydliggöra entrén till campingområdet. 

 Ny infart till campingen medför en flytt av campingens in/utfart inkl. reception. 

 Vändplats på Norra Strandvägen. 

 Tydlig skyltning från korsningen Birger Pers väg/Kustvägen. 
 

Intrång/detaljplan Kräver detaljplaneändring på Videvägen. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
nuvarande 
sträckning             

Norra Strandvägen, norr om Margaretavägen:  
Mycket lägre trafikintensitet när all trafik till/från campingen försvinner, vilket 
medför ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
Norra Strandvägen, söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
ny sträckning 

 Trafikintensiteten kommer att öka utmed den nya sträckningen. Negativ 
påverkan framför allt på Videvägen där oskyddade trafikanter går och cyklar i 
blandtrafik. De bedöms dock inte vara så många oskyddade trafikanter som rör 
sig här. Särskilt stor påverkan under högtrafik och vid ev. köbildning. 

 Utmed Kustvägen skiljs gående och cyklister från körbanan med spikade gcm-
stöd och här bedöms påverkan inte vara lika stor. 

Framkomlighet 
för camping-
besökare 

Marginell skillnad jämfört med nuläget. 

Tydlighet för 
camping-besökare 

 Lätt färdväg att förklara. 
 Samma väg till och från campingen. 
 Sträckning som ligger tydlig i den överordnade gatustrukturen. 

Störningar för 
boende utmed 
nuvarande 
sträckning               

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet ger en lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 

Trafikstörningar 
för boende utmed 
ny sträckning 

 Ökning med ca 200-250 fordon/dygn på Videvägen och Kustvägen.  
 Boende på Videvägen får en procentuellt kraftigare trafikökning och därav en 

mer märkbar trafikstörning med högre trafikintensitet och ökad visuell- och 
bullerstörning, jämfört med boende på Kustvägen. 

Kostnads-
bedömning, gatu-
ombyggnader 

 Breddning: 530 tkr 
 Vändplats: 120 tkr 
 Skyltning: 5 tkr 
Summa: Ca 655 tkr 

 
Utöver detta tillkommer kostnad för flytt av receptionsbyggnad. 
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4.2 ALTERNATIV B: KUSTVÄGEN-GRANVÄGEN 

 

Så här ser det ut i dagsläget: 

  
Kustvägen, nordlig riktning         Granvägen, västlig riktning 

 

 

Principiell sektion som visar dagens körbanebredd och vilken breddning som krävs för att uppnå 
6.3m.  
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Alternativet innebär: 

 Breddning av Granvägen norrut (knappt 1 m mellan Kustvägen och Sibyllavägen, ca 2 m 
mellan Sibyllavägen och Norra Strandvägen). Första kvarteret har en yta norrut som kan 
användas för breddning av körbanan. Breddning åt detta hållet innebär också att man 
kan spara tre stora träd på den södra sidan. På andra kvarteret (mellan Sibyllavägen och 
Norra Strandvägen) finns flera träd och mycket växtlighet på båda sidor av vägen. För att 
korsningen inte ska bli förskjuten föreslås att en breddning norrut även här. Lika många 
berörda fastigheter på vardera sidan av gatan. 

 Ca 410 m2 intrång i sju fastigheter behövs för att bredda till 6.3m. 

 Vändplats på Norra Strandvägen. 

 Tydlig skyltning från korsningen Birger Pers väg/Kustvägen. 
 

Intrång/detaljplan  Kräver detaljplanändring på Granvägen. 
 Intrång i Stugbyn 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
nuvarande 
sträckning             

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen:  
Lägre trafikintensitet, något ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
ny sträckning 

 Trafikintensiteten kommer att öka utmed den nya sträckningen. Negativ 
påverkan framför allt på Granvägen där oskyddade trafikanter går och cyklar i 
blandtrafik. Särskilt stor påverkan under högtrafik och vid ev. köbildning.  

 Utmed Kustvägen skiljs gående och cyklister från körbanan med spikade gcm-
stöd och här bedöms påverkan inte lika stor. 

Framkomlighet 
för camping-
besökare 

Flertalet besökare får ett ökat antal svängar. 

Tydlighet för 
campingbesökare 

 Otydlig sträckning som inte känns logisk. Man ska köra in på ”smågator”. 
Behöver svänga av mot camping ”mitt på Kustvägen”, vilket kan vara en något 
svårare färdväg att förklara. 

 Samma väg till och från campingen. 
Störningar för 
boende utmed 
nuvarande 
sträckning               

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och bullerstörning. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 

Trafikstörningar 
för boende utmed 
ny sträckning 

 Ökning med ca 200-250 fordon/dygn på Granvägen och Kustvägen.  
 Boende på Videvägen får en procentuellt kraftigare trafikökning och därav en 

mer märkbar trafikstörning med högre trafikintensitet och ökad visuell- och 
bullerstörning,  jämfört med boende på Kustvägen. 

Kostnads-
bedömning, gatu-
ombyggnader 

 Breddning: 600 tkr 
 Vändplats: 120 tkr 
 Skyltning: 5 tkr 
Summa: Ca 725 tkr 
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4.3 ALTERNATIV C: KUSTVÄGEN-KRISTINAVÄGEN (GENOM GRÖNOMRÅDET) 

 

Nulägesfoton: 

  
Grönområde där ny gatukoppling kan placeras    Kristinavägen (Stugbyn), västerut 
östlig riktning     

 

Principiell sektion som visar dagens körbanebredd och vilken breddning som krävs för att uppnå 
6.3m.  
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Alternativet innebär: 

 Mellan Kustvägen och Sibyllavägen: ny gatukoppling genom grönområde med 
körbanebredden 6.3m. Gatukopplingen föreslås i grönområdets södra kant, dels för att 
behålla en sammanhängande grönyta, dels för att fortsätta i Kristinavägens förlängning 
rakt ut mot Kustvägen.  

 Mellan Sibyllavägen och Norra Strandvägen: körbanan breddas norrut med drygt 2m. 
Lika många fastigheter berörs på vardera sidan. Breddning norrut föreslås för att det ger 
en bättre geometri i korsningen Kristinavägen/Sibyllavägen.  

 Ca 300 m2 intrång i sex fastigheter för att bredda körbanan till 6.3m. 

 Vändplats på Norra Strandvägen. 

 Tydlig skyltning från korsningen Birger Pers väg/Kustvägen. 
 

Intrång/detaljplan  Kräver detaljplaneändring på Kristinavägen. 
  
 Intrång i Stugbyn. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
nuvarande 
sträckning             

Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, oförändrad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
ny sträckning 

 Trafikintensiteten kommer att öka utmed den nya sträckningen. Negativ 
påverkan framför allt på Kristinavägen där oskyddade trafikanter går och cyklar 
i blandtrafik. Särskilt stor påverkan under högtrafik och vid ev. köbildning.  

 Utmed  Kustvägen skiljs gående och cyklister från körbanan med spikade gcm-
stöd och här bedöms påverkan inte lika stor. 

Framkomlighet 
för camping-
besökare 

Flertalet besökare får ett ökat antal svängar. 

Tydlighet för 
campingbesökare 

 Otydlig sträckning som inte känns logisk. Man ska köra in på ”smågator”. 
Behöver svänga av mot camping ”mitt på” Kustvägen”, vilket kan vara en något 
svårare färdväg att förklara. 

 Samma väg till och från campingen. 
Störningar för 
boende utmed 
nuvarande 
sträckning               

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och bullerstörning. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 

Trafikstörningar 
för boende utmed 
ny sträckning 

 Ökning med ca 200-250 fordon/dygn på Kristinavägen och Kustvägen.  
 Boende på Kristinavägen får en procentuellt kraftigare trafikökning och därav 

en mer märkbar trafikstörning med högre trafikintensitet och ökad visuell- och 
bullerstörning,   jämfört med boende på Kustvägen. 

 
 Fem fastigheter får även en ny gata som gränsar till deras tomt. 

Kostnads-
bedömning, gatu-
ombyggnader 

Breddning: 630 tkr 
Ny gata: 670 tkr 
Vändplats: 120 tkr 
Skyltning: 5 tkr 
Summa: ca 1 425 tkr 
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4.4 ALTERNATIV D: BIRGER PERS VÄG–BIRGITTAVÄGEN–MARGARETAVÄGEN–NORRA 
STRANDVÄGEN 

 

Foton som visar dagens situation: 

  
Margaretavägen östlig riktning        Birgittavägen, västlig riktning 

 

Principiell sektion som visar dagens körbanebredd och vilken breddning som krävs för att uppnå 
6.3m.  
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Alternativet innebär: 

 Breddning av Birgittavägen ca 1,5 m. Breddningen sker västerut då kommunen äger 
marken väster om gatan (ytan där hotellet ska byggas). Lika många berörda fastigheter 
på vardera sidan av gatan. 
Margaretavägen behöver breddas drygt 1m.  

 Ca 260 m2 intrång i tio fastigheter för att bredda körbanan till 6.3m. 

 Korsningsåtgärd i korsningen Birger Pers väg/Birgittavägen. Birgittavägens anslutning 
breddas för att möjliggöra att större fordon ska kunna svänga in från Birger Pers väg 
samtidigt som fordon väntar på att kunna köra ut från Birgittavägen. 

 Vändplats på Norra Strandvägen. 

 

Intrång/detaljplan  Kräver detaljplaneändring på Birgittavägen och Margaretavägen.  
 Korsningsåtgärd Kustvägen/Birgittavägen som kräver visst intrång. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
nuvarande 
sträckning             

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Oförändrad trafikintensitet, oförändrad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
I princip oförändrad trafikintensitet, oförändrad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
ny sträckning 

 Birgittavägen och Margaretavägen få ökad trafik som påverkar trafiksäkerheten 
för de oskyddade trafikanterna.  

 Norra Strandvägen söder om Margaretavägen får en bättre trafikmiljö. 
 

Framkomlighet 
för camping-
besökare 

 Jämfört med nuvarande sträckning krävs det två extra svängar för att nå 
campingens entré. 

 Trångt/knixigt möte i korsningen Birgittavägen/Margaretavägen. Risk för stopp 
i korsningen. 

Tydlighet för 
campingbesökare 

 Otydlig sträckning. Man ska köra in på ”smågator”, vilket kan vara en något 
svårare färdväg att förklara. 

 Samma väg till och från campingen 
Störningar för 
boende utmed 
nuvarande 
sträckning               

Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Oförändrad trafikintensitet, oförändrad trafikstörning 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
I princip oförändrad trafikintensitet, oförändrad trafikstörning. 

Trafikstörningar 
för boende utmed 
ny sträckning 

 Ökning med ca 200-250 fordon/dygn på Birgittavägen, Kustvägen och 
Margaretavägen.  

 Boende på Birgittavägen och Margaretavägen får en procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer märkbar trafikstörning med högre 
trafikintensitet och ökad visuell- och bullerstörning, jämfört Kustvägen. 

 Birger Pers väg får en i princip oförändrad trafikstörning. 
Kostnads-
bedömning, gatu-
ombyggnader 

 Breddning: 610 tkr 
 Vändplats: 120 tkr 
 Skyltning: 5 tkr 
Summa: Ca 735 tkr  
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4.5 ALTERNATIV E: BIRGER PERS VÄG–BIRGITTAVÄGEN–MARGARETAVÄGEN–NORRA 
STRANDVÄGEN- GRANVÄGEN-KUSTVÄGEN 

 

Foton som visar dagens situation: 

  
Norra Strandvägen, nordlig riktning      Margaretavägen, östlig riktning 

 

 
Granvägen västlig, riktning      

 

Fotomontage Birgittavägen, västlig riktning 
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Alternativet har två varianter, E1 och E2, se figuren på sidan 6. Gemensamma delar för 
alternativen är: 

 Enkelriktning av Brigittavägen, Margaretavägen (mellan Birgittavägen och Norra 
Strandvägen) och Granvägen. 

 Enkelriktning föreslås endast gälla för biltrafik och under campingsäsongen (ca 4 
månader). Under övriga delar fungerar trafiknätet som idag. Genom att endast ha 
enkelriktningen under delar av året bedöms regelefterlevnaden bli förhållandevis god. 

 Tydlig skyltning i korsningen Birger Pers väg/Birgittavägen samt Norra 
Strandvägen/Granvägen. 

 Vändplats på Norra Strandvägen. 

 

Det som skiljer alternativen är att E1 (som går ”medurs”, se figur sida 6) innebär att boende i 
området främst belastar Norra Strandvägen något mer under eftermiddagen. Alternativ E2 
belastar Norra Strandvägen något mer under morgonen. Alternativ E1 innebär fler högersvängar 
än E2. Konfliktrisken är normalt lägre med högersvängar än med vänstersvängar. 

 
Intrång/detaljplan Inget intrång eller ändring av detaljplan. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
nuvarande 
sträckning             

E1 
Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på förmiddagen), ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
Något lägre trafikintensitet, ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
E2 
Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på eftermiddagen), ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. På denna sträcka rör sig många 
badgäster till fots och med cykel. 
Birger Pers väg: 
Något lägre trafikintensitet, ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Generellt: E1 innebär endast högersvängar för motorfordon vilket innebär något 
högre trafiksäkerhet än i E2 då de gör vänstersvängar. 

Trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet för 
oskyddade 
trafikanter utmed 
ny sträckning 

 Oförändrade förhållanden m a p tillgänglighet, då de oskyddade trafikanterna 
inte berörs av enkelriktningen.  

 Hur trafiksäkerhet och trygghet påverkas är vanskligt att bedöma. De kan öka 
eftersom biltrafiken endast kommer från ett håll. Å andra sidan kanske inte 
bilisterna är  beredda på att cyklister kommer från ”fel håll”, vilket kan utgöra 
en trafiksäkerhetsrisk. 

 Om regelefterlevnaden för enkelriktningen blir låg uppstår uppenbara 
trafiksäkerhetsrisker. 

Framkomlighet 
för camping-
besökare 

E1+ E2  
 Jämfört med nuvarande sträckning krävs två extra svängar för att nå 

campingen.  
 Om regelefterlevnaden för enkelriktningen blir låg uppstår stora framkomlig-

hetsproblem, såväl för camping-besökare som för biltrafik till/från fastigheter 
utmed de enkelriktade gatorna. 

Tydlighet för 
campingbesökare 

E1 + E2 
 Otydlig sträckning in på ”smågator”, kan vara något svårare att förklara. 
 Olika körväg väg till och från campingen innebär något minskad tydlighet. 

Störningar för 
boende utmed 

E1 
Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
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nuvarande 
sträckning               

Lägre trafikintensitet (särskilt på förmiddagen), lugnare trafikmiljö, minskad visuell- 
och bullerstörning. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och bullerstörning. 
 
E2 
Norra Strandvägen norr om Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på eftermiddagen), lugnare trafikmiljö, minskad 
visuell- och bullerstörning. 
Norra Strandvägen söder om Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
Birger Pers väg: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och bullerstörning. 

Trafikstörningar 
för boende utmed 
ny sträckning 

E1+ E2 
 Granvägen, Kustvägen, Birgittavägen och Margaretavägen får en trafikökning 

på ca 100-120 fordon/dygn.  
 Boende på Birgittavägen, Granvägen och Birgittavägen får en procentuellt 

kraftigare trafikökning och därav en mer märkbar trafikstörning med högre 
trafikintensitet och ökad visuell- och bullerstörning, jämfört Kustvägen 

 Birger Pers väg och Norra Strandvägen norr om Margaretavägen får en något 
lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, minskad visuell- och bullerstörning. 

 Tillgängligheten försämras kraftigt för biltrafik till/från fastigheter utmed de 
enkelriktade gatorna. Detta riskerar att skapa irritation och att man struntar i 
enkelriktningen. Konsekvenserna av det senare blir allvarliga.   

Kostnads-
bedömning, gatu-
ombyggnader 

 Vändplats: 120 tkr 
 Skyltning: 15 tkr 
Summa: Ca 135 tkr  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Utbyggnaden av hotellet och den stängning av Norra Strandvägen som krävs har stor inverkan 
på trafikrörelserna i området. Framför allt påverkas trafiken till och från Marias camping, men 
även tillgängligheten till fastigheterna i närområdet.  

Inverkan är stor på biltrafiken, åtminstone i det initiala skedet innan man lärt sig att hitta. 
Förändrade resmönster kommer också att påverka fotgängare och cyklister samt de boende/de 
som vistas i sina sommarhus. Påverkan kommer att vara störst under sommarmånaderna, då 
även riskerna för konfliktsituationer i trafiken kommer att vara som störst. 

Den nuvarande sträckningen, via Birger Pers väg och Norra Strandvägen, går via relativt 
trafiktåliga gator som är tydliga förbindelser i gatustrukturen. Den framtida lösningen, oavsett 
vilket alternativ som väljs, kommer att innebära att trafiken kommer att öka på gator som i 
dagsläget är lågt trafikerade. Trafikintensiteten kommer samtidigt att minska på Norra 
Strandvägen, framför allt söder om Margaretavägen. 

Mer biltrafik riskerar att leda till ökade störningar i form av ökade konfliktrisker, ökat buller och 
ökad otrygghet. Upplevelsen av gatan kommer att förändras, i synnerhet om det är en ”lugn” 
gata i dagsläget. En stor del av flödet kommer sommartid att utgöras av husbilar, husvagnar och 
andra större ekipage. Störningarna från stora fordon tenderar att upplevas som kraftigare än när 
det gäller mindre fordon.  

Fem alternativa sätt att lösa infartsfrågan har studerats. Samtliga alternativ innebär att smala, 
lågtrafikerade gator ska bära trafiken till och/eller från campingen. Störningar för de 
kringboende är dock klart minst i alternativ A. Detta alternativ nyttjar huvudsakligen en 
trafiktålig gata (Kustvägen) och antalet fastigheter som berörs på Videvägen är få. 

Fyra av alternativen (B-E) innebär att trafiken till och från campingen i stor utsträckning 
belastar lågtrafikerade, smala gator som inte är anpassade för denna trafik. Intrång i fastigheter, 
ökat buller, minskad trivsel i trädgård och på uteplats samt ökad otrygghet är exempel på 
negativa konsekvenser. Störningarna på dessa gator bedöms bli omfattande, just eftersom 
karaktären ändras. Från att ha varit ett smalt, intimt och lugnt gaturum med väldigt lite biltrafik 
blir gaturummet betydligt bredare och trafikflödet ökar väsentligt. De stora och långa fordonen 
bedöms bli särskilt störande. Utan hastighetsdämpande åtgärder finns dessutom risk för låg 
respekt för skyltad hastighet. 

Med tanke på hur gatustrukturen ser ut föreligger en risk för köbildning och för att trafiken 
”låser sig” på väg in och ut från campingen. Redan i dagsläget förekommer denna problematik, 
men med trafiklösningar enligt alternativ B-E bedöms risken öka.  

Faller valet på något av alternativen B-E bedöms synpunkter från fastighetsägare bli särskilt 
omfattande, något som riskerar att fördröja processen. 

Åtgärder krävs i varierad utsträckning. Alltifrån enkel skyltning i alternativet E till mer 
omfattande, kostsamma och komplicerade åtgärder i form av en ny gatuförbindelse och 
breddning av Kristinavägen (alternativ C). Samtliga alternativ utom det enkelriktade kräver 
intrång i fastigheter.  

 

Sammantaget rekommenderas alternativ A. Argumenten för detta är flera: 

 befintlig infrastruktur (Kustvägen) kan användas i stor utsträckning.  

 Kustvägen är en gata som tål mer trafik på ett betydligt bättre sätt än ”smågatorna” (d v 
s gatorna mellan Kustvägen och Norra Strandvägen).  

 antalet berörda fastighetsägare på Videvägen är få och kommunen är markägare norr 
om Videvägen (det håll dit breddningen föreslås).  

 störningar för kringboende och konfliktrisker med oskyddade trafikanter bedöms som 
små. 

 sträckan som behöver breddas på Videvägen är kort och kostnaden för gatuombyggnad 
förhållandevis låg. 

 sträckningen är en enkel och begriplig - den ligger tydlig i strukturen, det är samma väg 
till och från campingen och det är enkelt att förklara vägen dit. 
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 störningarna för stugbyn, för fastighetsägare utmed ”smågatorna” och de trafikanter 
som rör sig där blir minimala. Trafikförhållandena avseende trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet blir oförändrade gentemot dagsläget. 

 trafikintensiteten på Norra Strandvägen minskar betydligt när genomfartstrafiken till och 
från campingen försvinner. Detta bedöms ge stora trafiksäkerhets-, trygghets- och 
tillgänglighetsvinster för de många badgäster, boende m fl. som rör sig till fots och med 
cykel på denna gata. 

 genomförandet bedöms vidare kunna gå snabbare och bli betydligt enklare än i övriga 
alternativ.  

 

Det som talar emot alternativ A är dock att det krävs att campingens in/utfart inkl. reception 
flyttas, något som både kostar pengar och tar tid. Det råder stor osäkerhet kring 
storleksordningen på kostnaden och kring hur komplicerat ett genomförande skulle vara. 

 

 

 

 

 

BILAGA SAMMANSTÄLLNING ALTERNATIVENS 
KONSEKVENSER 

Se nästa sida. 

 



Värderade 
konsekven-
ser 

Intrång i 
fastigheter, 
behov av 
ändring i 
detaljplan 

Trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
utmed nuvarande sträckning            
(Birger Pers väg – Norra Strandvägen) 

Trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter utmed ny sträckning 

Framkomlig
het för 
camping-
besökare 

Tydlighet 
för camping-
besökare 

Störningar för boende utmed nuvarande 
sträckning                                         
(Birger Pers väg – Norra Strandvägen) 

Trafikstörningar för boende 
utmed ny sträckning 

Kostnads-
bedömning, 
gatu-
ombyggnader 

Alternativ A 
Kustvägen-
Videvägen 

 
 

Kräver 
detaljplane-
ändring på 
Videvägen 

Norra Strandvägen, norr om Margareta-
vägen:  
Mycket lägre trafikintensitet när all trafik 
till/från campingen försvinner, vilket 
medför ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Norra Strandvägen, söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken 
till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till 
korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
  

Trafikintensiteten kommer att öka 
utmed den nya sträckningen. 
Negativ påverkan framför allt på 
Videvägen där oskyddade 
trafikanter går och cyklar i 
blandtrafik. De bedöms dock inte 
vara så många oskyddade 
trafikanter som rör sig här. Särskilt 
stor påverkan under högtrafik och 
vid ev. köbildning. 
 
Utmed Kustvägen skiljs gående och 
cyklister från körbanan med 
spikade gcm-stöd och här bedöms 
påverkan inte vara lika stor. 

Marginell 
skillnad 
jämfört med 
nuläget. 

Lätt färdväg 
att förklara. 
 
Samma väg 
till och från 
campingen. 
 
Sträckning 
som ligger 
tydlig i den 
överordnade 
gatustruk-
turen. 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare 
trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet ger en 
lugnare trafikmiljö samt minskad visuell- 
och bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare 
trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 

Ökning med ca 200-250 
fordon/dygn på Videvägen och 
Kustvägen.  
 
Boende på Videvägen får en 
procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer 
märkbar trafikstörning med 
högre trafikintensitet och ökad 
visuell- och bullerstörning, 
jämfört med boende på 
Kustvägen. 
 

Breddning: 
530 tkr 
 
Vändplats: 
120 tkr 
 
Skyltning: 5 tkr 
 
Summa: 
Ca 655 tkr 

 
Utöver detta 
tillkommer 
kostnad för flytt 
av receptions-
byggnad 
 

Alternativ B 
Kustvägen-
Granvägen 

 

Kräver 
detaljplane-
ändring på 
Granvägen. 
 
Intrång i 
Stugbyn. 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen:  
Lägre trafikintensitet, något ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken 
till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till 
korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
 

Trafikintensiteten kommer att öka 
utmed den nya sträckningen. 
Negativ påverkan framför allt på 
Granvägen där oskyddade 
trafikanter går och cyklar i 
blandtrafik. Särskilt stor påverkan 
under högtrafik och vid ev. 
köbildning.  
 
Utmed Kustvägen skiljs gående och 
cyklister från körbanan med 
spikade gcm-stöd och här bedöms 
påverkan inte lika stor. 

Flertalet 
besökare får 
ett ökat antal 
svängar.  

Otydlig 
sträckning 
som inte 
känns logisk. 
Man ska köra 
in på 
”smågator”. 
Behöver 
svänga av 
mot camping 
”mitt på 
Kustvägen”, 
vilket kan 
vara en något 
svårare 
färdväg att 
förklara. 
 
Samma väg 
till och från 
campingen. 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, 
minskad visuell- och bullerstörning. 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare 
trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 

Ökning med ca 200-250 
fordon/dygn på Granvägen och 
Kustvägen.  
 
Boende på Videvägen får en 
procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer 
märkbar trafikstörning med 
högre trafikintensitet och ökad 
visuell- och bullerstörning,  
jämfört med boende på 
Kustvägen. 
 

Breddning: 
600 tkr 
 
Vändplats: 
120 tkr 
 
Skyltning: 5 tkr 
 
Summa: 
Ca 725 tkr 
 

Alternativ C 
Kustvägen-
Kristina-
vägen 

 

Kräver 
detaljplane-
ändring på 
Kristinavägen. 
 
Intrång i 
Stugbyn. 

Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, oförändrad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet när trafiken 
till/från campingen försvinner (trafikflödet 
halveras utmed hela sträckan fram till 
korsningen med Kustvägen). Detta ger ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
 

Trafikintensiteten kommer att öka 
utmed den nya sträckningen. 
Negativ påverkan framför allt på 
Kristinavägen där oskyddade 
trafikanter går och cyklar i 
blandtrafik. Särskilt stor påverkan 
under högtrafik och vid ev. 
köbildning.  
 
Utmed  Kustvägen skiljs gående och 
cyklister från körbanan med 
spikade gcm-stöd och här bedöms 
påverkan inte lika stor. 

Flertalet 
besökare får 
ett ökat antal 
svängar. 

Otydlig 
sträckning 
som inte 
känns logisk. 
Man ska köra 
in på 
”smågator”. 
Behöver 
svänga av 
mot camping 
”mitt på” 
Kustvägen”, 
vilket kan 
vara en något 
svårare 
färdväg att 
förklara. 
 
Samma väg 
till och från 
campingen. 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, 
minskad visuell- och bullerstörning. 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
Mycket lägre trafikintensitet ger en lugnare 
trafikmiljö samt minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 

Ökning med ca 200-250 
fordon/dygn på Kristinavägen 
och Kustvägen.  
Boende på Kristinavägen får en 
procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer 
märkbar trafikstörning med 
högre trafikintensitet och ökad 
visuell- och bullerstörning,   
jämfört med boende på 
Kustvägen. 
 
Fem fastigheter får även en ny 
gata som gränsar till deras 
tomt. 

Breddning: 
630 tkr 
 
Ny gata: 
670 tkr 
 
Vändplats: 
120 tkr 
 
Skyltning: 5 tkr 
 
Summa: 
Ca 1 425 tkr 
 



Alternativ D 
Birger Pers 
väg-Birgitta-
vägen- 
Margareta-
vägen-Norra 
Strandvägen 

 

Kräver 
detaljplane-
ändring på 
Birgittavägen 
och 
Margaretavägen.  
 
Korsningsåtgärd 
Kustvägen/Birgit
tavägen som 
kräver visst 
intrång. 
 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Oförändrad trafikintensitet, oförändrad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
I princip oförändrad trafikintensitet, 
oförändrad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. 
 

Birgittavägen och Margaretavägen 
få ökad trafik som påverkar 
trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. Norra Strandvägen 
söder om Margaretavägen får en 
bättre trafikmiljö. 
 
 

Jämfört med 
nuvarande 
sträckning 
krävs det två 
extra svängar 
för att nå 
campingens 
entré. 
Trångt/knixi
gt möte i 
korsningen 
Birgittavägen
/Margareta-
vägen. Risk 
för stopp i 
korsningen. 

Otydlig 
sträckning. 
Man ska köra 
in på 
”smågator”, 
vilket kan 
vara en något 
svårare 
färdväg att 
förklara. 
 
Samma väg 
till och från 
campingen 

Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Oförändrad trafikintensitet, oförändrad 
trafikstörning 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
I princip oförändrad trafikintensitet, 
oförändrad trafikstörning. 

Ökning med ca 200-250 
fordon/dygn på Birgittavägen, 
Kustvägen och 
Margaretavägen.  
 
Boende på Birgittavägen och 
Margaretavägen får en 
procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer 
märkbar trafikstörning med 
högre trafikintensitet och ökad 
visuell- och bullerstörning, 
jämfört Kustvägen. 
 
Birger Pers väg får en i princip 
oförändrad trafikstörning. 
 

Breddning: 
610 kr 
 
Vändplats: 
120 tkr 
 
Skyltning: 5 tkr 
 
Summa: 
Ca 735 tkr 
 

Alternativ E 
Granvägen-
Kustvägen- 
Birger Pers 
väg- Birgitta-
vägen- 
Margareta-
vägen-Norra 
Strandvägen 
 
Enkel-
riktningen 
för biltrafik 
på Birgitta-
vägen m fl 
görs under 
sommar-
månaderna 
och endast 
för biltrafik. 
 
 
E1 ”medurs” 
E2 ”moturs” 
 

Inget intrång 
eller ändring av 
detaljplan. 
 

E1 
Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på 
förmiddagen), ökad trafiksäkerhet, trygghet 
och tillgänglighet 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
Något lägre trafikintensitet, ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
E2 
Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på 
eftermiddagen), ökad trafiksäkerhet, 
trygghet och tillgänglighet 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet när 
genomfartstrafiken försvinner, vilket medför 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. På denna sträcka rör sig 
många badgäster till fots och med cykel. 
 
Birger Pers väg: 
Något lägre trafikintensitet, ökad 
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 
 
Generellt: E1 innebär endast högersvängar 
för motorfordon vilket innebär något högre 
trafiksäkerhet än i E2 då de gör 
vänstersvängar. 
 

Oförändrade förhållanden m a p 
tillgänglighet, då de oskyddade 
trafikanterna inte berörs av 
enkelriktningen.  
 
Hur trafiksäkerhet och trygghet 
påverkas är vanskligt att bedöma. 
De kan öka eftersom biltrafiken 
endast kommer från ett håll. Å 
andra sidan kanske inte bilisterna är  
beredda på att cyklister kommer 
från ”fel håll”, vilket kan utgöra en 
trafiksäkerhetsrisk. 
 
Om regelefterlevnaden för 
enkelriktningen blir låg uppstår 
uppenbara trafiksäkerhetsrisker. 

E1+ E2  
Jämfört med 
nuvarande 
sträckning 
krävs två 
extra svängar 
för att nå 
campingen.  
 
Om regel-
efterlevnaden 
för 
enkelriktning
en blir låg 
uppstår stora 
framkomlig-
hetsproblem, 
såväl för 
camping-
besökare 
som för 
biltrafik 
till/från 
fastigheter 
utmed de 
enkelriktade 
gatorna. 

E1 + E2 
Otydlig 
sträckning in 
på 
”smågator”, 
kan vara 
något svårare 
att förklara. 
 
Olika körväg 
väg till och 
från 
campingen 
innebär 
något 
minskad 
tydlighet. 
 
 
 

E1 
Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på 
förmiddagen), lugnare trafikmiljö, minskad 
visuell- och bullerstörning. 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, 
minskad visuell- och bullerstörning. 
 
E2 
Norra Strandvägen norr om 
Margaretavägen: 
Lägre trafikintensitet (särskilt på 
eftermiddagen), lugnare trafikmiljö, 
minskad visuell- och bullerstörning. 
 
Norra Strandvägen söder om 
Margaretavägen: 
Betydligt lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- och 
bullerstörning. 
 
Birger Pers väg: 
Lägre trafikintensitet, lugnare trafikmiljö, 
minskad visuell- och bullerstörning. 
 

E1+ E2 
Granvägen, Kustvägen, 
Birgittavägen och 
Margaretavägen får en 
trafikökning på ca 100-120 
fordon/dygn.  
 
Boende på Birgittavägen, 
Granvägen och Birgittavägen 
får en procentuellt kraftigare 
trafikökning och därav en mer 
märkbar trafikstörning med 
högre trafikintensitet och ökad 
visuell- och bullerstörning, 
jämfört Kustvägen 
 
Birger Pers väg och Norra 
Strandvägen norr om 
Margaretavägen får en något 
lägre trafikintensitet, lugnare 
trafikmiljö, minskad visuell- 
och bullerstörning. 
 
Tillgängligheten försämras 
kraftigt för biltrafik till/från 
fastigheter utmed de 
enkelriktade gatorna. Detta 
riskerar att skapa irritation och 
att man struntar i enkel-
riktningen. Konsekvenserna av 
det senare blir allvarliga.   
 
 

Vändplats: 
120 tkr 
 
Skyltning: 15 tkr 
 
Summa: 
Ca 135 tkr 
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