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Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun
Trafikutredning

1. Inledning

Planläggning pågår för hela Gårviksområdet, som innefattar fyra detaljplaner i
olika stadier, Ödsby, Lökeberg, Bergsvik och en strandzonsplan. Totalt innehåller
detaljplanerna ca 200 sommarbostäder där permanentboende ska möjliggöras, ca
50 tillkommande nya villatomter och nya båtplatser.

Denna PM har tagits fram för att visa på vilka effekter utbyggnaden av områdena
får på trafiksituationen. Utredningen har genomförts med platsbesök samt
uppgifter från NVDB som underlag.

2. Förutsättningar

Gårvik är beläget 8-10 km söder om Munkedal. I direkt anslutning ligger också
Bergsvik, som innefattas i de detaljplaner som tas fram. I de både områdena finns
idag 199 fastigheter, varav 176 är bebyggda. 25 av fastigheterna har någon
folkbokförd på adressen. (Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014-2019)

Vägen till Gårvik går via Fossmotet (E6), Fossvägen och Gårviksvägen.
Vägsträckan från Fossmotet till Kårkasevägen är ca 5.0 meter bred utan mittlinje.
Vägsträckan närmast Gårvik, från Kårkasevägen ner till hamnen, är däremot
väldigt smal, ner till ca 3.2 meter. Det finns även en smal remsa, ca 0.5 meter,
avsedd för gångtrafik.
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Bild 1: Från Fossmotet till Gårvik

2.1 Trafik
Trafiksiffror för området finns att hitta på Trafikverkets vägdatabas NVDB.
Mätningarna för Fossmotet är gjorda under åren 2008 och 2009. Dessa mätningar
kan dock inte anses vara tillförlitliga då Fossmotet togs i bruk i mitten av 2008. Då
måste vissa av trafikräkningarna redan ha varit gjorda och trafiken kan inte heller,
även under 2009, anses vara stabiliserad.

Däremot anses trafiksiffrorna på ömse sidor om Fossmotet, Fossvägen mot Gårvik
och mot Uddevallavägen, tillförlitliga. Detta gäller även siffrorna för E6 som är
inmätta senast 2011.

E6 (avser vid Fossmotet)
Vägbredd: 10.7 meter
Trafiksiffror: ÅDT total ca 8500, ÅDT lastbilar ca 15000

Fossvägen (väg 814)
Motet- väg 813
Vägbredd: 5.5 – 8.0 meter

Fossmotet

Gårvik

Bergsvik
Lökeberg

Ödsby
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Trafiksiffror: ÅDT total ca 1400, ÅDT lastbilar ca 60

Väg 813 – väg 815
Vägbredd: 5.2 meter
Trafiksiffror: ÅDT total ca 700, ÅDT lastbilar ca 30

Fastigheter väldigt nära vägen, utan mittlinje på största delen av sträckan.

Gårviksvägen (väg 814)
Väg 815 – hamnen
Vägbredd: 4.2 – 5.0 meter
Trafiksiffror: ÅDT total ca 500, ÅDT lastbilar ca 20

Väldigt smal på vissa ställen, mellan hamnen och Kårkasevägen. Utan mittlinje på
hela sträckan.

2.2 Gång- och cykeltrafik
Det finns idag ingen gång- och cykelbana längs Fossvägen eller Gårviksvägen. Det
finns dock en smal remsa, avsedd för gångtrafik, från Kårkasevägen och ned mot
hamnen.

Bild 2: Gårviksvägen, sista sträckan till hamnen

3. Utredning

3.1 Trafiksituation
Vägsträckan från Kårkasevägen och ner mot hamnen är väldigt smal, ca 3.2
meter. Det är alltså svårt att mötas med bil. Men Kårkasevägen är den utfart på
Gårviksvägen, som påverkas av de nya detaljplanerna, som ligger närmast
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hamnen. Detta betyder att trafiken på vägen mellan Kårkasevägen och hamnen
inte kommer att öka märkbart. Däremot kan trafiken tänkas tillta under
sommarhalvåret då antalet båtplatser blir fler.

Bild 3: Gårvik

Bild 4: Kårkasevägen
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3.2 Trafikalstring
För att vara säkra på att trafiksystemet klarar den ökade belastningen görs
beräkningarna med det högsta angivna trafikalstringstalet. Vi antar också att alla
fastigheter används som permanentboende.

För varje sommarbostad beräknas 4-6 fordonsrörelser per dygn
För varje permanentboende beräknas 6-8 fordonsrörelser per dygn

Idag:
151 sommarbostäder x 6 = 906 fordonsrörelser
25 året runt boenden x 8 = 400 fordonsrörelser

Efter nya detaljplaner:
250 året runt boenden x 8 = 2000 fordonsrörelser

Det är en ökning med ca 700 fordonsrörelser per dygn.

Då sommarbostäderna, som namnet antyder, endast används under en del av
året så ger de en hög belastning på vägen under sommaren men en låg på
vintern. Detta betyder att ÅDT (årsdygnstrafik) blir lägre än antal fordonsrörelser
som räknats fram ovan.

3.3 Gång- och cykeltrafik
Då vägen från Fossmotet till Gårvik idag är smal och inte uppmuntrar till höga
hastigheter, och det inte heller finns någon service i närheten av Gårvik, är
behovet av en gång- och cykelbana mot Munkedal måttligt. Detta då man främst
antas ta bilen för att uträtta ärenden. Då blir mängderna gång- och cykeltrafik
mot Munkedal små, även om området byggs ut. På sommaren är dock behovet av
en gång- och cykelbana större, då belastningen på vägen ökar. Även om det inte
är direkt nödvändigt för detaljplanerna med en gång- och cykelbana så skulle
säkerheten för de oskyddade trafikanterna öka, vilket är önskvärt.

Fokus bör läggas på att förbättra kopplingen från bostadsområdena ner till
vattnet. Vägen ner till vattnet som idag går via Gårviksvägen är väldigt smal, och
det är svårt att hålla isär biltrafiken och gång- och cykeltrafikanter. I detaljplanen
för strandzonen ingår en koppling från Lökebergsfastigheterna ner till vattnet och
vidare mot hamnen som löser problemet till viss del. Något att eftersträva är
fortfarande en koppling för cykel den sista biten ned till vattnet där Gårviksvägen
är som smalast, men vägsektionen ger tyvärr litet utrymme för detta.
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Bild 5: Fossvägen

Skulle man någon gång bredda vägen, antingen ner mot hamnen eller mot
Fossmotet, eller någon servicefunktion skulle öppna på närmare avstånd, bör en
gång- och cykelbana anläggas även mot Munkedal. Detta för att en breddning av
vägen skulle medföra en hastighetsökning och större risk för gång- och
cykeltrafikanter att färdas utmed vägen.

4. Kapacitetsberäkning

I dessa kapacitetsberäkningar har NVDB använts för att få fram ÅDT för
Fossvägen. NVDB har däremot inte använts för att ta fram trafiksiffror för
Fossmotet då de siffror som finns från 2008 och 2009 inte kan anses tillförlitliga
på grund av att motet öppnades 2008. För Långedalsvägen har en uppskattning
av ÅDT gjorts. En uppskattning har också gjorts över hur trafiken fördelar sig i
motet. För fullständiga beräkningar se bilagor.

Dagens trafik:
Fossvägen söder: ÅDT 1400
Fossvägen norr: ÅDT 2300
Långedalsvägen: ÅDT 1200

Utifrån den kapacitetsberäkning som har gjorts för de båda cirkulationsplatserna i
Fossmotet med dagens trafik så finns det inga kapacitetsproblem. Den högsta
belastningsgrad som uppnås är 8 %. Beräkningar utfördes också för om
trafiksiffrorna skulle öka med 50, 100 och 300 procent och belastningsgraden
skulle då som högst uppgå till 13, 18 och 41 procent. Man kan därför med
säkerhet säga att inga kapacitetsproblem finns för motet idag.
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Trafik efter nya detaljplaner:
Fossvägen söder: ÅDT 1925
Fossvägen norr: ÅDT 2530
Långedalsvägen: ÅDT 1320

Ovan ses trafiksiffrorna för Fossmotet när detaljplanerna har genomförts. Enligt
beräkningen så ökar antalet fordonsrörelser med ca 700 fordonsrörelser per dygn
från Gårvik (Fossvägen söder). Då detta är under den mest trafikerade delen av
året kan ökningen för ÅDT antas vara 350. En generell trafikökning på 10% har
också lagts till.

Kapacitetsberäkningen visar att den högsta belastningsgraden som uppnås i motet
är 10 %. Beräkningar utfördes också för om trafiksiffrorna skulle öka med 50, 100
och 300 procent och belastningsgraden skulle då som högst uppgå till 16, 22 och
50 procent. Det betyder att man inte kan förvänta sig några kapacitetsproblem för
motet efter att detaljplanerna gått igenom och Gårvik har byggts ut. Några
kapacitetsproblem antas inte heller uppkomma för Gårviksvägen och Fossvägen.

5. Slutsats

Trafikökningen i och med utbyggnaden av Gårvik och närliggande detaljplaner
kommer att vara liten. Det kommer inte att påverka Gårviksvägen, Fossvägen
eller Fossmotet nämnvärt. Fossmotet skulle klara en mycket större ökning än den
förväntade och det finns inget som tyder på att kapacitetsproblem skulle
uppkomma.
































