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Bild 1. Orienteringskarta för området Strömstad–Svinesund–Halden.
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Bild. 2 Orienteringskarta för området Hogdal–Nordby–Svinesund.
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Bild 3. Vägnummerkarta för aktuellt område. Trafikplatserna Hogdalsmotet och Nordbymotet.
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1 Sammanfattning
Denna fördjupade trafikutredning utgör underlag till revideringen av Strömstad kommuns 
Fördjupade översiktsplan (FÖP) Nordby–Svinesund.

Gällande FÖP är från 2003. En utökning av handeln i Nordbyområdet har diskuterats 
sedan 2005. Nu vill Strömstads kommun med revideringen av FÖP skapa förutsättningar 
för att utöka handeln i Nordbyområdet. Befintligt vägnät medger ingen utökning av 
handelsområdet vid Nordby. Med föreslagna åtgärder kan handelsområdet utökas med 
cirka 100.000 BTA.

Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Trafikverket och visar ett antal alternativ 
som gemensamt studerats och utvärderingen av dessa.

Syfte och mål med denna fördjupade trafikutredning är att: 

• uppdatera trafikprognoser för ett utbyggt handelsområde 

• utforma trafikplatsen Nordbymotet så att det inte finns risk för köbildning på E 6 

• upprätta en översiktlig kostnadskalkyl för den nya trafikplatsen

• föreslå åtgärder för omgivande vägnät för att Trafikverkets mål om en god   
 trafiksäkerhet ska uppfyllas.

Bild 4. Översiktsbild över föreslagen ombyggnad av Nordbymotet.
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För Nordbymotet föreslås en större ombyggnad i syfte att undvika att köer växer ut på 
E 6. 

Väg 1040, från Nordbymotet mot Svinesund, breddas på en cirka 500 meter lång sträcka 
närmast öster om den östra cirkulationsplatsen. 

Väg 1040 föreslås få två körfält från Nordbymotet mot Nordby köpcenter. 

På E 6 föreslås ytterligare ett parallellt avfartsfält från söder. Ett av dessa körfält leder till 
en separat ramp för trafiken mot Svinesund, skild från den östra cirkulationsplatsen.

Bild 5. Delbild på västra delen av Nordbymotet efter föreslagna om- och tillbyggnader.
Nya rampdelar är färgmarkerade i rött, svart och ljusblått. 

Rampen markerad med ljusblått i bilden ovan ersätter den ramp mot Göteborg som 
startar i västra cirkulationsplatsen.
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Bild 6. Västra delen av Nordbymotet. En ny ramp mot Nordby (röd) leds på bro över väg 1040. 
Trafik mot Nordby Köpcenter körs inte via den västra cirkulationsplatsen som därvid avlastas.

Bild 7. Västra delen av Nordbymotet. Nya ramper från väg 1040 mot E 6 söderut. Sammanvävning 
av trafikströmmar från Nordby Köpcenter (ljusblå) och Svinesund (blå) sker före anslutning till E 6. 
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Bild 8 och 9. Delbilder på västra delen av Nordbymotet efter föreslagna ombyggnader. Den högra 
bilden visar i rött den friliggande rampen för trafik från Göteborg mot Svinesund.

För att garantera att köer i framtiden inte växer så långt som till E 6 föreslås även att en 
trafiksignal placeras på den västra tillfarten till den östra cirkulationen. 

Mikrosimuleringar för en extrem trafiksituation visar att Nordbymotet med föreslaget 
utförande klarar trafiken utan köbildning ut på E 6. Simulerad trafiksituation för 
beräkningsår 2030 är eftermiddagen kl. 15 när trafiken huvudsakligen kör från 
handelsområden mot E 6 via trafikplatsen.
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Bild 10. Nysträckning av väg 1038 som en båge runt Nordby Köpcenter – och dess tilltänkta 
expansionsyta – med ny länk mot Lervik. 

Väg 1040 söder om Nordby Köpcenter ges säkrare sidoområden.
En parallell gång- och cykelväg anläggs längs väg 1040 från Hogdal till trafikplats 
Nordby.
På delsträckan mellan trafikplats Nordby och den nya cirkulationsplatsen vid väg 1039 
dimensioneras gång- och cykelvägens bärighet för lokaltrafik till fastigheterna och för 
räddningstjänstens fordon som reservväg vid köbildning.

Totalkostnaden (Nordbymotet, väg 1040, väg 1038, gc-vägar) är bedömd till cirka 227
miljoner.

Sist i rapporten redovisas tidigare bortvalda alternativ för utformning av trafikplatsen och 
motiv för att välja bort dem.

En ny sträckning av väg 1038 föreslås med utformning som en rundfartsväg kring Nordby 
Köpcenter som ersättning för vägavsnittet genom handelsområdet. Slingan fungerar 
som två angöringsvägar till handelsområdet, vilket ger bättre kapacitet. Lokaliseringen 
av slingans nordliga del anpassas så att en framtida utbyggnad av handelsområdet ryms 
innanför slingan. Slingans anslutning till väg 1040 i norr blir gemensam med en del av 
väg 1039 och utformas som cirkulationsplats.

Genom flytten och uppdelningen i två anslutningar blir väg 1038 tillgängligare även för 
dem som har målpunkt bortom Köpcentret (Lervik, Kålvik och Lunneviken).
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2 Bakgrund
Denna fördjupade trafikutredning utgör underlag till revideringen av Strömstad kommuns 
Fördjupade översiktsplan (FÖP) Nordby – Svinesund. Trafikutredningen omfattar väg 
1040 och Nordbymotet samt delar av väg 1038 och väg 1039. Se vägnummerkarta på 
sidan 5.

Gällande FÖP är från 2003. En utökning av handeln i Nordbyområdet har diskuterats 
sedan 2005. Nu vill Strömstads kommun med revideringen av FÖP skapa förutsättningar 
för att utöka handeln i Nordbyområdet. 

Den reviderade FÖP medger en ökning från dagens 120.000 m² butiksyta till 230.000 m² 
(BTA) under förutsättning att omfattande ombyggnader av det allmänna vägnätet utförs.

Befintligt vägnät är vid trafiktoppar överbelastat. Detta ger långa köer, ibland ända ut på 
E 6. Räddningstjänsten har mycket låg framkomlighet vid trafiktoppar.

En fortsatt utbyggnad av handel i Nordby och Svinesund förutsätter att vägnätet byggs 
ut. Åtgärderna ska dimensioneras så att vid trafiktoppar ska köer inte längre nå E 6 och 
räddningstjänsten ska ha framkomlighet. Åtgärderna ska även inkludera angränsande 
vägar mot Lervik och Hogdal. Lämpliga åtgärder för oskyddade trafikanter ska beskrivas 
längs väg 1040 från Svinesund till Hogdals kyrka. Trafiksystemet ska balanseras så att 
en åtgärd någonstans i systemet inte förvärrar situationen någon annanstans. 

Med föreslagna åtgärder kan handelsområdet utökas med cirka 100.000 BTA.

Syfte och mål med denna fördjupade trafikutredning är att: 

• uppdatera trafikprognoser för ett utbyggt handelsområde 

• utforma trafikplatsen Nordbymotet och omgivande vägnät så att det inte finns risk  
 för köbildning på E 6 

• föreslå åtgärder för omgivande vägnät för att Trafikverkets mål om en god   
 trafiksäkerhet ska uppfyllas

• upprätta en översiktlig kostnadskalkyl för den ombyggda trafikplatsen och övriga   
 åtgärder i vägnätet.

På uppdrag av Strömstad kommun har Sweco, och Vectura dessförinnan, utfört 
mikrosimuleringar för väg 1040 vid handelsområdet i Nordby. Modellen syftade till att 
undersöka eventuella kapacitetsproblem i samband med att handelsverksamheten 
expanderar i området. En komplett redovisning av Vissim-analyserna finns i bilaga 1.

En känslighetsanalys identifierade att under en extrem trafiksituation under sommaren är 
trafiken 23 % högre än vanliga sommarflöden. 

Analyserna har gjorts i flera steg och syftet med denna tredje del av analysen, är att hitta 
en utformning av Trafikplats Nordbymotet som kan hantera trafiken under den extrema 
trafiksituationen (123 %) år 2030 under maxtrafikflöde samt eftermiddagens maxtimme 
när mest trafik kör mot E 6. 
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3	 Ingångsdata	trafik

Uppdaterad	trafikprognos

Med anledning av ökade trafikflöden samt Trafikverkets synpunkter har trafikprognoserna 
uppdaterats enligt följande:

• Ingångsdata till analysverktyget VISSIM har uppdaterats gentemot tidigare   
 rapport och kompletteras med uppgift om fördelningen av trafik till och från   
 Svinesunds handelsområde; hur stor andel som kör norr om handelsområdet   
 respektive söder om handelsområdet 

• För trafik på E 6 ska 2 % trafikökning/år tillämpas

• För trafik på väg 1040 ska 1 % trafikökning/år tillämpas.

Trafikökningen är baserad på den trafik som dagens handelsyta ger. Samma trafikmängd 
per bruttoyta (BTA) handel har använts för utökningen av området. På ett redan etablerat 
handelsområde bedöms fordonsrörelserna öka med 75 % eftersom tillkommande 
handel i viss mån besöks av samma fordon som redan är där. Det ger en marginal i 
beräkningarna. 
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 Bild 11. Vägbredder väg 1040 och väg 1038.

Vägsystem,	nuvarande	vägbredder
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4 Analys och åtgärdsförslag per delsträcka
Med föreslagna åtgärder kan handelsområdet utökas med cirka 100.000 BTA. 

Åtgärderna redovisas för delsträckor och delområden från Svinesunds handelsområde
(Skogar) i norr till korsningen vid Hogdals kyrka i söder.

Bild 12. Delområden i redovisningen. Siffrorna överensstämmer med underkapitlens
nummer: 4.1 till 4.9.
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Kolboskogen−Hogdal 



        15 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

Bild 13. Väg 1040 förbinder trafikplatsen Nordbymotet och Svinesunds handelsområde.

Separat gång- och cykelbana finns på denna sträcka – närmast Nordbymotet ligger 
den parallellt med väg 1040. Sedan viker den av på det som en tid var Riksväg 2 mot 
Svinesund, lila streck på kartan ovan.

4.1	 Väg	1040,	Skogar	–	Kullen,	öster	om	Nordbymotet 

Väghistorik	väg	1040

Väg 1040 är den gamla E 6 – före 1962 Riksväg 2 och före 1938 väg M (delvis i annan 
sträckning).

Förutsättningar

På sträckan Svinesund – Trafikplats Nordby, är väg 1040 8–9 meter bred.
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Bild 15. Väg 1040 närmast Nordbymotet. Bildriktning nordost mot Svinesund.

Körfältsindelning

Väg 1040 breddas så att det på 300 meter närmast cirkulationsplatsen blir två parallella
körfält i riktning mot cirkulationsplatsen. Inräknat sträckor för breddning respektive
avsmalning mellan ett och två körfält påverkas cirka 500 meter av väg 1040 öster om
cirkulationsplatsen av ombyggnaden.

I utfarten från cirkulationen mot Svinesund räcker det med ett körfält.

Bild 14. Väg 1040 mot Nordbymotet.
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Bild 16. Väg 1040 breddas nordost om cirkulationsplatsen. På en liten del av sträckan blir det fyra 
körfält, varav det sydligaste är rampanslutningen från E 6.

Korsningar och anslutningar

Rampen från E 6 söderifrån (Göteborg) ansluter till väg 1040 mot Svinesund i ett eget
körfält cirka 70 meter efter busshållplatsen.

Efter en anpassningssträcka (parallella körfält) med längden cirka 175 meter vävs
körfälten på drygt 110 meter ihop till ett. Längderna ger en marginal med cirka 60 % till
minimum-längderna som anges i VGU Råd.

Det finns inga sidovägar tillåtna för motorfordonstrafik på denna delsträcka, men nära 
cirkulationsplatsen finns en anslutning norrut till Sörtorp och Nordtorp. Detta är den 
allra äldsta vägen mot Svinesund. Vägen har anslutning i norr till allmän väg. Denna 
anslutning kan stängas, om inte räddningstjänsten anses behöva den, eller göras till en 
höger-högeranslutning.
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Bild 17. Anslutning som stängs eller blir en höger- höger-anslutning då mitträcke sätts upp. Läget 
är 100 m nordost om den östra cirkulationsplatsen.

Tillgänglighet för Räddningstjänsten

Ovan nämnda anslutning kan utgöra räddningsväg och reservväg för området Sörtorp 
och Nordtorp. De har väganslutning mot Svinesunds handelsområde.

Gång-	och	cykelväg

Gång och cykelvägen som finns på norra sidan av väg 1040 är parallell på en sträcka av 
500 meter. Sedan viker den av norrut från väg 1040. På grund av breddningen av väg 
1040 måste 450 meter av den parallella gång- och cykelbanan nybyggas i ett nordligare 
läge enligt blå linje i bilden på nästa sida.
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Bild 18. Gång- och cykelbanan markerad med ljusblå färg, byggs i nytt läge på sträckan A–B 
eftersom väg 1040 breddas.

Sidoområden

På delen som föreslås breddad blir det breddade bergskärningar. Dessa kan skyddas 
med räcken eller utformas med 1:2-slänt upp mot bergskärningen. På norra sidan av väg 
1040 utökas bergskärningen för byggandet av gång- och cykelbanan. Det föreslagna 
räcket mellan denna och väg 1040 blir skydd mot bergskärningen där.
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Bild 19. Nordbymotet, nuläge.

Rondellen är oval. Det ger olika hastighet för cirkulerande trafik beroende på var den 
befinner sig. Utformningen möjliggör en extra anslutning av en enskild väg. Cirkulationen 
har ett körfält. Det finns en fri högersväng för trafik från Nordby köpcenter till E 6 mot 
Norge, så att denna trafik aldrig trafikerar cirkulationen.

Ramperna har ett körfält, men närmast cirkulationsplatsen finns ytterligare ett körfält från 
den fria högersvängen för trafik mot Norge. Körfälten väver samman till ett efter cirka 100 
meter.

Väg 1040 väster om cirkulationsplatsen har ett körfält mot Nordby köpcenter och två 
körfält åt motsatt håll, varav ett blir till den fria högersvängen.

4.2	 Nordbymotet,	öster	om	E	6

Förutsättningar

Nordbymotet, färdigbyggt år 2005, är utformat enligt den modell för trafikplatser som 
kallas halvt klöverblad. Anslutningarna till sekundärvägen, väg 1040, är utformade som 
cirkulationsplatser. Det är en relativt trafiksäker utformning. 
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Bild 20. Nulägesbild av östra delen av Nordbymotet.
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Bild 22. Enskilda vägens anslutning till 
cirkulationsplatsen. 

Bild 23. Enskilda vägen markerad i blå 
färg.

En enskild väg, skyltad ”Fjälla 2”,
ansluter också i den östra cirkulationsplatsen. 
Denna går bland annat till gårdarna Fjälla 
och Lidhult. Vägens nuvarande anslutning 
till cirkulationsplatsen uppfyller inte kraven i 
VGU. En triangelrefug som styr trafiken saknas 
i anslutningen. Felkörning är därmed möjlig 
(mot trafiken i cirkulationen och sedan upp på 
”motriktad” ramp).

Bild 21. Nuvarande körfältsindelning på väg 1040 österut mot den östra cirkulationsplatsen.
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Bild 24. Översikt över föreslagen ombyggnad av Nordbymotet. Nya körfält och nya ramper är 
markerade med svarta linjer.

Körfältsindelning

Ramperna får mestadels två körfält i varje riktning. 

På E 6 föreslås att ett andra parallellt avfartskörfält från söder lägg till det befintliga.
Breddningen kan börja norr om bron över en bäck och en brukningsväg, se bild – om inte 
ännu längre körfält önskas. I så fall måste bron breddas. 

Åtgärder

Ombyggnaden på den östra sidan består i huvudsak av att en ny ramp byggs för trafik
från E 6 mot Svinesund, väg 1040 breddas och cirkulationsplatsen justeras.
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Bild 26. Enkel illustration av läget för ny ramp mot Svinesund. Bild tagen österut, precis efter första 
kurvan på rampen från E 6 från söder.

Bild 25. De dubbla avfartsfälten på E 6 söderifrån kan börja alldeles norr om denna bro.

Om utökningen till två avfartsfält läggs redan längs E 6 kan en vägvisningsportal 
för avfarten placeras synlig på långt håll för trafikanter från söder. Om dubbleringen 
av körfälten istället läggs i eller efter högerkurvan i avfartsrampen, vilket räcker 
kapacitetsmässigt, kommer skylten inte att synas i tid för val av körfält mot olika 
målpunkter.

Om rampen mot Svinesund ändå missas av trafikanten, finns dock möjlighet att i 
cirkulationsplatsen också välja att köra mot Svinesund.

Ombyggnad	av	ramper,	cirkulationsplats	och	anslutningar

Rampen från E 6 mot Svinesund skiljs av från rampen ned mot den östra   cirkulations-
platsen och läggs på viadukt över den enskilda vägen. Denna enskilda väg går i sydlig 
riktning från cirkulationsplatsen mot Fjälla. Rampen når väg 1040 cirka 100 meter öster 
om cirkulationsplatsen, varefter trafiken från ett parallellkörfält vävs in i väg 1040.
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Bild 27. Enkel illustration av breddningen av väg 1040 mot Svinesund. Busshållplats ej illustrerad. 
Bild från E 6 i riktning mot Svinesund.

Det behövs, tack vare den fria högersvängen för trafik från E 6 söder, bara ett körfält ut
från cirkulationen mot Svinesund. Detta ger god plats för en ny placering av 
busshållplatsen i riktning mot Svinesund. Endast ett körfält gör att gångpassagen över 
denna del av väg 1040 blir lite enklare och säkrare. 

Den nya rampen från E 6 söder ansluter till väg 1040 öster om busshållplatsen. De två
körfälten vävs ihop till ett efter ett par hundra meters parallellitet. 

Trafik från Nordby mot E 6 norr (Norge) ges, liksom i nuvarande utformning, en fri höger-
sväng skild från cirkulationen. 

För den prognostiserade extrema trafiksituationen år 2030 (123 % av maxflöde) gäller:
Om den östra cirkulationens tillfart från Nordby signalregleras blir det tillräcklig kapacitet
med ett körfält, annars krävs två körfält. Dessa måste då också fortsätta i cirkulationen 
och på utfarten mot Svinesund, men avvecklas innan rampen från E 6 ansluter.
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Bild 28. ”Reservmöjlighet” i cirkulationsplatsen.

En oval rondell kan bland annat användas för att underlätta för en viss trafikström, men 
detta finns inte behov av här. Befintlig cirkulationsplats ändras från oval med radie 18/30 
meter till cirkulär med radie 20 meter. Yttermåtten kan då i stort sett behållas, trots att 
drygt halva cirkulationen görs tvåfältig. En jämn radie i cirkulationen, tillsammans med 
lämpliga radier och övergångskurvor på tillfarterna, ger bra hastighetsbalans mellan 
cirkulerande trafik och inkommande trafik. 
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Bild 29. Direktrampen mot Svinesund (röd). Bankfoten för 
vägslänten når till tomtgränsen på fastigheten för markerat 
hus i bildens nedre del. 

För att garantera att köer inte växer 
så långt som till E 6 föreslås även 
att en trafiksignal placeras på den 
västra tillfarten till cirkulationen.

En detektor på avfarten från E 6 
söder aktiverar signalen på västra 
tillfarten till cirkulationen och stoppar 
trafiken. Därmed töms avfarten och 
kön tillåts inte växa tillbaka och nå 
E 6 alls. 

VISSIM-analysen (se kapitel 6) har 
visat att detta är en mycket effektiv 
åtgärd och det har även visats att 
den västra tillfartens köbildning till 
följd av signalen inte stör den västra 
cirkulationen. 

Signalen bör dock placeras en bit 
före den ordinarie väjningslinjen för 
att inte trafikanterna ska missa att 
väjningsplikten, som normalt,
gäller vid infart i cirkulationen.

Kollektivtrafik

Busshållplatserna måste flyttas ut något när väg 1040 breddas. De kan då ges en
utformning enligt tillgänglighetskraven. Om hastighetsgränsen sätts till högst 50 km/t kan 
bussen lämna hållplatsen med företräde gentemot trafiken. Hållplats för busslinjerna i
riktning mot Svinesund i läge C, för södergående bussar i läge D i bilden på nästa sida.
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Bild 30. Busshållplatser på väg 1040. C är flyttat läge för nordgående buss. D är oförändrat läge 
för södergående buss.

Gång-	och	cykelväg

Gång- och cykelvägen norr om väg 1040 blir i princip oförändrad. En bättre passage 
skapas till busshållplatsen öster om cirkulationen för nordgående bussar på väg 1040. 
Passagen fungerar också som förbindelse för gång- och cykeltrafik på den enskilda 
vägen mot Fjälla.

Sidoområden

De befintliga rampernas sidoområden är inte i behov av åtgärder. Det är flacka slänter 
eller bullervall på yttersidan av körfälten. Däremot finns inget skydd för avkörning mot 
mötande ramp och därmed risk för kollision med mötande fordon. Den största faran är att 
det inte finns räcke mellan motriktade ramper. Detta kan i värsta fall leda till ”spökkörning” 
på E 6. Räcke föreslås mellan motriktade ramper.
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Bild 31. Räcke saknas mellan motriktade körfält på rampen.

Sidoområdesåtgärder i nybyggnadsdel krävs för den nya rampen mot Svinesund 
som kommer att gå på bank och i bergskärning. Räcken sätts som skydd, alternativt i 
bergskärningen kan en 1:2-slänt byggas upp mot skärningen.

Markintrång 

Fastigheten alldeles norr om cirkulationsplatsen klaras utan intrång trots nydragning av 
gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanan kommer dock alldeles vid tomtgräns. 

Störst markintrång görs för den nya rampen. 

Även vid cirkulationsplatsens frånfart mot Svinesund görs ett litet markintrång för en ny
busshållplats. Dessa ytor ligger dock mellan befintlig väg och ny ramp.
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Bild 32. Nordbymotet på Västra sidan av E 6

Ramper

Rampen från E 6 för trafik från Norge mot den västra cirkulationsplatsen behålls och 
fungerar även fortsatt som förbindelse mot Svinesund. 

4.3	 Nordbymotet,	väster	om	E	6

Förutsättningar och åtgärder

Nordbymotet är utformat enligt den modell för trafikplatser som kallas halvt klöverblad. 
Anslutningarna till sekundärvägen, väg 1040, är utformade som cirkulationsplatser. Det 
är en i relativt trafiksäker utformning. 

Ombyggnaden på den västra sidan blir omfattande. Den består i huvudsak av att en ny 
ramp byggs för trafik från E 6 mot Nordby, väg 1040 breddas och cirkulationsplatsen 
justeras. Befintlig gång- och cykelväg flyttas från nuvarande läge och förlängs till Nordby.
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Bild 33. Trafikplatsens 
klöverbladsramp ned mot 
väg 1040 för trafik mot 
Nordby köpcenter.
Parallellavfart på väg 
1040 och efterföljande 
ramp för trafik mot 
E 6 söder. Gång- och 
cykelbana visas med 
ljusgula linjer.

Därefter leds trafiken på en ny ramp från väg 1040 som anknyter till den nya 
bergskärningen. Det är för att klara en lämplig ramplutning som denna ramp börjar så 
långt västerut, ungefär mittför där rampen från E 6 anknyter till väg 1040. Detta påverkar 
bäcken som nu leds under väg 1040 i det läget. 

Trafik från Nordby mot Svinesund – och vice versa – får i princip en oförändrad färdväg.

Från denna ramp avdelas en ny ramp mot Nordby. Den föreslås gå i skärning genom 
berget och sedan på en bro över väg 1040. Därefter svänger den via ett så kallat 
klöverblad ned och ansluter mot väg 1040 mot Nordby. Klöverbladet utgör också, i 
motsatt riktning, ramp för trafik från Svinesund mot E 6 söder. Väg 1040 föreslås få två 
körfält mot Nordby, varav fortsättningen efter rampen blir det ena. 

Avfarten från väg 1040 för trafik från Nordby köpcenter mot Strömstad och Göteborg 
flyttas från cirkulationsplatsen till ett läge med en ny ramp cirka 400 meter närmare 
Nordby köpcenter. I bilden nedan börjar dess parallellavfart i nedre vänstra hörnet.

Bild 34. Ramperna ansluter till väg 1040 i ungefär i detta läge.
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Bild 36. Ungefärligt broläge där rampen från E 6 mot Nordby Köpcenter går över 
väg 1040, markerat i gult. Bakom skylten, där den gula linjen slutar, finns infarten till 
trädgårdsmöbelförsäljningen.

Körfältsindelning

Ramperna får mestadels ett körfält i varje riktning, utom på två sammanvävningssträckor 
som har två körfält.

Det föreslås en utökning med ett körfält i riktning från Svinesund så att det blir två körfält 
åt vardera hållet mellan cirkulationsplatserna i trafikplatsen.

Som nämnt i avsnittet om ramperna får väg 1040 två körfält ut från trafikplatsens västra 
cirkulationsplats i riktning mot Nordby.

Inkommande enda körfält från Nordby delas i två, varav ett snart viker av mot E 6 
Göteborg och ett fortsätter mot Svinesund.

Bild 35. Avfarten mot Strömstad och Göteborg flyttas till ett läge 400 meter närmare Nordby 
köpcenter.



        33 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

Bild 37. Anslutningen av den enskilda vägen i cirkulationsplatsens ”ben” mot norr.

Gång-	och	cykelväg

Gång- och cykelvägen, som har sin västra ändpunkt vid trädgårdsmöbelförsäljningen, 
ges en ny sträckning väster om cirkulationsplatsens anslutning mot norr. Den rundar 
berget och läggs norr om trafikplatsens nya ramper. Gc-vägen förlängs mot Nordby 
köpcenter. 

 

Korsningar och anslutningar

En anslutning till väg 1040 finns 100 meter väster om cirkulationsplatsen till företaget 
som säljer trädgårdsmöbler. Denna verksamhet kan inte vara kvar med föreslagen 
trafiklösning, så anslutningen blir inte aktuell att hantera.

Den enkla (utan triangelrefug) anslutningen av den enskilda vägen i cirkulationsplatsens 
anslutning mot norr integreras i den nya cykelbanan, men får en ”riktig” anslutning mot 
cirkulationen med triangelrefug.
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Bild 39. Område för en serviceanläggning i anslutning till västra cirkulationsplatsen i Nordbymotet. 
Orientering: Bilen i vänstra delen av bilden ska precis lämna cirkulationen för färd mot Nordby.

Tillgänglighet för Räddningstjänsten

I händelse av kö på väg 1040 ska gång- och cykelvägen kunna fungera som reservväg 
för utryckningsfordon. Vägen ges en bredd av 4 meter och bärigheten dimensioneras för 
lokaltrafik till fastigheterna och för räddningstjänstens fordon.

Serviceanläggning

En anläggning för trafikantservice kan placeras i området norr om cirkulationsplatsen. 
Storleken på serviceanläggningen bedöms till 500 m² BTA. 

Anläggningens placering gör att gång- och cykelvägen måste ges en delvis annan
sträckning. 

Bild 38. Den nya gång- och cykelbanans läge utan serviceanläggning. Berget och den nya rampen 
rundas.
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Gång- och cykelvägen kan läggas som bilden visar för att få en gen sträckning. 
Alternativt kan den läggas i en båge norr om anläggningen om korsning med trafik till 
service-anläggningen ska undvikas, men vägförlängningen kan då uppfattas som stor 
och de oskyddade trafikanterna kommer då troligen att gena in på serviceanläggningen.

Bild 40. Möjlig placering av anläggning för trafikantservice. Gång- och cykelbanan kan även 
läggas i en båge norr om anläggningen. Ljusblå färg visar möjlig bussväg/ -hållplats. Rött område 
kan användas för stora fordon och är även räddningstjänstens förbindelse med reservvägen (gc-
vägen).

Pendlarparkering

Det är också möjligt att anlägga en pendlarparkering i anslutning till serviceanläggningen. 

Kollektivtrafik

Nya busshållplatser bör byggas om det byggs en pendlarparkering. De placeras så 
nära pendlarparkeringen som möjligt. Den bästa lösningen här är en hållplats vid 
serviceanläggningen.

Sidoområden

Inga särskilda sidoområdesåtgärder planeras för befintlig väg i denna del. 
Ombyggnaderna är omfattande och sidoområdesåtgärder integreras i dessa.
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Bild 41. Delsträckan från Rampernas anslutning till väg 1039 är cirka 1 200 meter och resterande 
del till väg 1038 vid Nordby köpcenter är cirka 700 meter.

Körfältsindelning

Utförandet föreslås bli mötesfri väg med 2+1 körfält och mitträcke. Detta kräver en
breddning av vägen från 8 meter till 13–14 meter. 14 meter ger möjlighet till större bredd
på enfältsdelen så att en stillastående lastbil eller buss kan passeras. Marginalkostnaden
för 14 meter jämfört med 13 meter är inte så hög: c:a 700 kr per meter vid lätt terräng.

4.4	 Väg	1040,	sträckan	Nordbymotet	–	Nordby	Köpcenter

Allmänt

Sträckan Trafikplats Nordby–Nordby Köpcenter måste av kapacitetsskäl få två körfält i 
riktning mot Nordby Köpcenter. I motsatt riktning ges vägen fortsatt ett körfält. Om 
två körfält utförs i riktning mot Trafikplats Nordby kommer eventuella köer att flyttas 
från aktuell sträcka till trafikplatsen med dess cirkulationsplatser. Det innebär risk för 
köbildning ut på E 6 och blir därför inte aktuellt i detta skede.

Vägen har idag en hastighetsbegränsning till 70 km/t. Med ett nytt mer trafiksäkert 
utförande (mitträcke och säkrade sidoområden) kan möjligen tillåten hastighet höjas till 
80 km/t, men närmare Nordby gör kurvradierna och korsningstätheten att det är lämpligt 
med en nedsättning till 60 km/t. 

En parallell gång- och cykelväg anläggs längs väg 1040. 

Sträckan har ett antal bergskärningar som i och med en ombyggnad kan göras säkrare. 
Bergmaterialet kan troligen användas i vägbygget. 
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Bild 42. Enkel illustration av val av breddningssida för väg 1040.

Sidoväxlingarnas geometrier måste göras med beaktande av kraven – och helst också 
råden – i VGU. Det gör att en större sträcka påverkas. Påverkad sträcka blir vanligtvis 
längre på raksträcka än i kurva.

Väg 1040 breddas omväxlande på ena eller andra sidan. Valet av sida görs bland annat 
utifrån fastigheternas läge och avståndet från husen till vägen. Vid en trång passage (se 
bild i avsnitt Gång- och cykelväg) kommer gång- och cykelbanan att behöva läggas på 
väg 1040, vilket innebär att två helt nya körfält måste byggas på en liten delsträcka. 

Generellt om breddningens placering:

• Från rampernas anslutning: Norra sidan: En körbanebredd samt gång- och   
 cykelbana, till större delen på egen vägbank

• Första högerkurvan därefter: Södra sidan: Två körbanebredder. Gång- och   
 cykelbana på nuvarande väg 

• Raksträckan förbi Nordby gamla Skola: Norra sidan. En körbanebredd samt   
 gång- och cykelbana, till större delen på egen vägbank

• Från anslutningen väg 1039 till Nordby köpcenter: på vägens västra sida.
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Bild 43. Växling av sida för breddningen (röd) av vägen. Två olika utförande av den nya gång- och 
cykelvägen (gul); med och utan mellanliggande dike. Bild från mitten på sträckan, riktning mot 
Nordby köpcenter. 

Bild 44. Anslutning till Saltbacken, väg 1039.

Korsningen väg 1040/1039, föreslås bli ombyggd till en cirkulationsplats. Då kan en 
bra anslutning till Nordby gamla skola göras som ett fjärde ben i cirkulationsplatsen. 
Två alternativa lägen på delsträckan är markerade i bilden på nästa sida. Den prickade 
sträckan, som ger odelad åkermark, är den allra äldsta vägsträckningen. Fortsättningen 
kan nyttjas för att ansluta fastigheten Nordby 1:46 så att dess anslutning till väg 1040 kan 
stängas.
 
Cirkulationsplatsen kan få två körfält in från Nordby. Sammanvävning av dessa till ett 
körfält bör i så fall ske snarast efter utfart mot Nordbymotet. Dock måste kösituationen 
studeras.

Korsningar och anslutningar

Saltbacken vid Idefjorden ansluts till väg 1040 med den två kilometer långa väg 1039. 
Anslutningen till väg 1040 är belägen 700 meter nordost om Nordby Köpcenter. Korsning-
en saknar refuger och extra körfält och är då av den typ som i Trafikverkets nomenklatur 
kallas för typ A.
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Bild 45. Ny cirkulationsplats i korsningen väg 1040/väg 1039 mot Saltbacken. Anslutning av 
Nordby gamla skola (ljusblåmarkerad) till väg 1040 kan då göras säkrare. Alternativ sträckning och 
möjlig förlängning till bostadshus på fastigheten Nordby 1:46 prickad.

Bild 46. Skiss som visar utformning 
av cirkulationsplats för anslutning 
av Nordby skola med flera 
fastigheter och väg 1039 till väg 
1040. 
Gc-väg är inte inritad.

De enskilda anslutningar till väg 1040 som finns på norra sidan av vägen kommer 
att kopplas till den nya gång- och cykelvägen. Anslutning till väg 1040 blir då i 
cirkulationsplatsen vid Nordbymotet eller vid den nya cirkulationsplatsen intill Nordby 
gamla skola. Fyra fastigheter berörs. Som längst blir det 900 meter att köra på gång- och 
cykelvägen till närmaste anslutning till väg 1040.

Enskilda anslutningar på södra sidan av väg 1040 kopplas till en ny väg som utgår från 
den nya cirkulationsplatsen vid Nordby gamla skola. Fastigheten Nordby 1:46 kan
anslutas med en höger/höger lösning eller, som tidigare nämnt, via en förlängning av 
vägen som byggs söder om Nordby gamla skola. Om denna förlängning görs kan den 
läggas i den sträckning som långt tillbaka i tiden var föregångaren till väg 1040.
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Tillgänglighet för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Strömstad använder i första hand Hogdalsmotet och väg 1040 
när de ska till Nordby Köpcenter. Om det är en konstaterad brand kommer också 
räddningstjänsten i Halden att bistå räddningsarbetet och de kommer alltid via 
Nordbymotet.

Väg 1040 är mellan E 6 och Nordby mellan 7,2 och 8,0 meter bred, vilket innebär att 
det är svårt för räddningstjänsten att köra om eventuella köer på vägen för att nå fram 
till Köpcentret vid en eventuell brand/olycka. De planer som finns i den fördjupade 
översiktsplanen för Nordby–Svinesund, daterad 2012-01-26, gällande förlängning 
av befintlig gång- och cykelbana till Nordby köpcenter som en alternativ väg för 
utryckningsfordon är acceptabel ur räddningstjänstens synvinkel. Räddningstjänsten har 
uttryckt önskemål om en 4 meter bred cykelbana som har tillräcklig bärighet för tunga 
utryckningsfordon.

En annan lösning som tilltalar räddningstjänsten är att anlägga en väg för nyttotrafik 
söder om dagens infart till köpcentret. Det skulle innebära att de får enklare åtkomst till 
Nordby, även vid trängsel på väg 1040 mellan E 6 söderifrån och väg 1038 vid Nordby 
köpcenter. Om det råder osäkerhet om framkomligheten på väg 1040 mellan Nordby 
köpcenter och Hogdalsmotet och den ovan nämnda cykelbaneförlängningen aktualiseras 
kommer sannolikt räddningstjänsten istället börja nyttja Nordbymotet och vid behov den 
nya cykelbanan.

Parallell	gång-	och	cykelväg

Längs sträckan föreslås nyanläggning av en gång- och cykelväg. Denna ges en bredd av 
4 meter för att kunna fungera som reservväg för utryckningsfordon i händelse av kö på 
väg 1040. Gång- och cykelvägens bärighet dimensioneras för lokaltrafik till fastigheterna 
och för räddningstjänstens fordon (reservväg vid köbildning) hela sträckan fram till den 
första nya cirkulationsplatsen vid Nordby Köpcenter (vid nuvarande väg 1039). 

Där gc-vägen går alldeles intill väg 1040, som exempelvis i bild 47 krävs avskiljning med 
räcke.
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Bild 47. Bild på hus som ligger nära vägen. Här måste gång- och cykelbanan (markerad i gult) 
läggas på väg 1040 för att minimera intrånget. Väg 1040 måste då breddas motsvarande två 
körfälts bredd (markerat i rött). Bildriktning mot Nordby Köpcenter, avstånd dit 1,5 km.

Gång- och cykelvägen korsar vid den föreslagna cirkulationsplatsens utfart mot nordväst 
(väg 1039/ny väg 1038). Gc-korsningen läggs relativt nära cirkulationens frånfart. Två 
personbilar kan stanna utan att det blir kö ut i cirkulationen. Om överfarten kunnat 
placeras ytterligare några billängder ifrån cirkulationen skulle risken för köbildning in i 
cirkulationen minska, men ett par fornminnen (hällristningar) norr om den föreslagna 
nya väg 1038 hindrar detta. Fordonshastigheten ökar dock generellt med avståndet till 
cirkulationen, men här har hastigheten inte hunnit bli så hög.

I tillfarten från den nya väg 1038 till cirkulationsplatsen finns plats för en personbil mellan 
gång-och cykelbanan och cirkulationen. 

Bild 48. Översiktsbild över ny gång- och cykelbana (ljusgul).



        42 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

Gång- och cykelvägen fortsätter sedan mot det nuvarande handelsområdet genom 
nybyggnad, fortsatt på norra sidan av väg 1040. Placeringen kan vara direkt intill väg 
1040 eller, med fördel, på egen bank c:a 7 m från den breddade väg 1040 med ett 
mellanliggande dike. Då behövs inget räcke längs vägkanten mot gc-vägen.

Bild 49. En delförstoring av bild 48. Gång- och cykelbanan i gult. En liten ”avrundning” möjliggör 
för räddningstjänsten att köra in på den nya väg 1038.
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Bild 50. Ny gång- och cykelbana (gul) utanför breddning av väg 1040 (röd). Bild c:a 500 m norr om 
infarten till köpcentret. Den före detta kontrollfickan(?) kan användas som en del i den nya gång- 
och cykelbanan, men ej illustrerat här. Se bild 52.

Bild 51. Ny gång- och cykelbana (gul) utanför breddning av väg 1040 (röd). Bild nära 
cirkulationsplatsen vid Nordby Köpcenter.
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Bild 52. Gång och cykelväg (ljusgul) från norr, den sista delen fram till nuvarande infart till Nordby 
köpcenter. Den före detta fordonskontrollfickan(?) kan användas till en del av den nya gång- och 
cykelbanan enligt illustration.
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Bild 54. Avsnitt med farliga sidoområden; bergskärning och relativt grova björkar. Om 
vägförändringar enligt illustration görs tas björkarna bort och gc-banan avskiljs från väg 1040 med 
ett räcke. 

Bild 53. En avkörning efter kurvan kan få allvarliga konsekvenser. Denna bergvägg, 700 meter 
från Nordbymotet, måste åtgärdas om körbanekanten efter ombyggnaden ligger kvar i nuvarande 
läge. Ett sidoräcke blir troligen inte tillräckligt skydd.

Sidoområden

Sidoområdena är av varierande utformning, men på flera avsnitt uppfylls inte de nya 
kraven på säkerhetszoner. Vid årsdygnstrafik över 8000 fordon och med 80 km/t som 
hastighetsbegränsning ska säkerhetszonen vara 8 meter. Där hastighetsbegränsningen 
sänks till 60 km/t får säkerhetszonen generellt minskas till 3 meter.

[Säkerhetszonen = fritt från fasta oeftergivliga hinder. Mått räknas från vägbanekant. 
Avser sträckor utan vägräcke].
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Bild 56. Sidoområdena längs väg 1040 behöver siktröjas. Bild nära cirkulationsplatsen vid Nordby 
Köpcenter.

Bild 55. På denna delsträcka behövs siktröjning av vegetationen och siktsprängning av berget. 
Om hastighetsbegränsningen sätts till 60 km/t kan troligen siktsprängning undvikas. Erforderlig 
trafiksäkerhet mot oeftergivliga hinder kan då uppnås med hjälp av sidoräcken. Bild c:a 500 m norr 
om infarten till köpcentret.

Vid breddningen ges sidoområdena en utformning enligt kraven i regelverket VGU. Det 
berg som sprängs bort i samband med breddningarna kan användas till terrassering av 
breddningen. Troligen kan det, efter analys, också användas till vägens överbyggnad.

Korsningen väg 1040/1039 är belägen på åkermark. Inga sidoområdesåtgärder behövs i 
det läget.



        47 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

4.5	 Ny	väg	runt	Nordby	Köpcenter

Väg 1038 går från väg 1040, norr om handelsområdets parkeringar till Lervik vid 
Idefjorden. Passagen genom köpcentrets parkeringsområde, vilket har sin enda 
väganslutning via väg 1038, har ett körfält åt varje håll och två små cirkulationsplatser för 
anslutningar till parkeringarna. 

Bild 57. Nulägesbild väg 1038.

Bild 58. Nulägesbild väg 1038.



        48 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

Bild 59. Väg 1038, passage genom köpcentrets parkeringsområde. I förgrunden till höger syns lite 
av bussuppställningsplatsen.

Kapaciteten på vägsystemet i området räcker inte till i högtrafik. Varuleveranserna 
försenas vid vissa tidpunkter. För trafikanter som inte har målpunkt i köpcentret är denna 
del av vägen ett framkomlighetshinder, dels genom utformningen men framförallt genom 
den stora trafikmängden. 

Två åtgärder krävs för att lösa problemen: Väg 1038 behöver av kapacitetsskäl få en ny 
sträckning som inte går igenom handelsområdets parkeringsområde. Samtidigt behöver 
anslutningen till väg 1040 få förstärkt kapacitet.

En lösning på dessa två behov är att utforma väg 1038 som en rundfartsväg kring 
Nordby Köpcenter som ersättning för vägavsnittet genom handelsområdet. Då kan den 
nuvarande anslutningen av väg 1038 till väg 1040 frigöras från en stor del av trafiken. 

Bild 60. Nysträckning av väg 
1038 som en båge runt Nordby 
Köpcenter – och dess tilltänkta 
expansionsyta – med ny länk mot 
Lervik (i bildens övre vänstra hörn). 
Illustrerade anslutningar till utökat 
handelsområde är inte bestämda 
i läge.
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Denna vägslinga kommer att fungera som två angöringsvägar till handelsområdet, vilket 
ger bättre kapacitet. Den ger också ökad framkomlighet för trafikanter till områdena 
västerut; Lervik, Kålvik och Lunneviken. Tillskottet av två anslutningar till handelsområdet 
ger mindre belastning i respektive ny korsning och avlastar väsentligt den nuvarande 
enda anslutningen. De nya anslutningarna till väg 1040 bör utföras med cirkulations-
platser av kapacitets- och trafiksäkerhetsskäl. Rondellradierna bör vara minst 20 meter 
för att få bra avstånd mellan tillfarterna och en inte alltför låg hastighet i cirkulationen. I 
skisserna är det visat bredd för två körfält i den norra cirkulationen och ett i den södra.

Lokaliseringen av slingans nordliga del anpassas så att en framtida utbyggnad av 
handelsområdet ryms innanför slingan.

Slingan ges ett antal anslutningar, dels till nuvarande köpcenter och dels till framtida 
utbyggnad av handelsområdet. Inritade anslutningspunkter till området från slingan ska 
i första hand ses som illustrationer – inte som exakta lägen. Principutformningen av 
dessa anslutningspunkter är med separata körfält i väg 1038 för vänstersvängande trafik. 
Längderna på dessa körfält får utredas i en detaljprojektering.

På en 150 meter lång sträcka, räknat mot nuvarande korsning, blir väg 1039 en del av 
väg 1038. Där ansluts väg 1039 i en trevägskorsning mot den nya rundfartsvägen 
1038.

Bild 61. Skiss som 
visar utformning av 
ny cirkulationsplats 
för den nya väg 1038, 
”rundslingans”, nordliga 
anslutning till väg 1040. 
Väg 1039 kopplas till 
den nya väg 1038. Gc-
väg är inte inritad.

Den södra delen av den nya väg 1038 kan användas av de tunga varutransportbilarna för 
att angöra lastningsområdena på de nuvarande handelsbyggnadernas södersida.
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Bild 62. Skiss som 
visar utformning av 
ny cirkulationsplats 
för den nya väg 1038, 
”rundslingans”, sydliga 
anslutning till väg 
1040. 
Gc-vägar och enskilda 
vägar är inte inritade.

Bild 63. Efter passage av alla anslutningar till personbilsparkeringarna finns en anslutning från 
Lerviksvägen – med vänstersväng vid infart – för varuleveranserna. Här slutar också gång- och 
cykelbanan nu. Läge A på översiktbilden i kap 4.7. (sid 58).

Några enskilda fastigheter ges anslutning till rundfartsvägen i stället för de nuvarande 
långa anslutningsvägarna mot väg 1040.

Bild 64. De föreslagna nya anslutningarna till fastigheterna Putten (Nordby 2:13) och Vallen 
(Nordby 2:77) markerade med brun färg. Förslag på en skogsanslutning är också inritad.
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Bild 65. En del av 
nuvarande väg 1038 kan 
göras om till gång- och 
cykelväg (ljusgul).

Östra anslutningen till rundfartsvägen, den nya väg 1038, från nuvarande handelsområde 
placeras inte så att korsningen där vägen fortsätter mot Lervik blir en fyrvägskorsning. 
En ny vägdel dras ut mot väster enligt bild nedan. Korsningen blir då uppdelad som 
två förskjutna trevägskäl, höger-vänsterförskjutning, vilket ger trafiksäkerhetsmässiga 
fördelar. Det kan också leda till att färre fordon till och från Lervik körs genom 
parkeringsområdet på nuvarande väg 1038. 

På ”överbliven” del av nuvarande väg 1038 kan gång- och cykelvägens förlängning mot 
Lervik placeras. Refug anläggs i rundfartsvägen för att underlätta passagen och göra 
den säkrare.

Anslutningarna för fastigheterna söder om köpcentret samlas ihop till en enda 
anslutning som leds till den nya väg 1038. Hjälmberg har idag sin anslutning genom 
handelsområdet och Hustyft, med flera söder därom, har sin anslutning till väg 1040.

Bild 66. De föreslagna nya väganslutningarna till fastigheterna Hjälmberg och Hustyft (m fl) 
markerade med brun färg. Nuvarande väganslutning från Hustyft till väg 1040 föreslås bli gång- 
och cykelbana.
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Bild 67. På denna bild framgår den excentriska placeringen av rondellen.

4.6	 Väg	1040,	vid	Nordby	Köpcenter

På väg 1040 finns en cirkulationsplats där väg 1038 angör som enda förbindelse till 
Nordby Köpcenter (bild nedan). Väg 1038 utgör också förbindelse till flera platser västerut 
(Lervik, Kålvik och Lunneviken). 

I förslaget till FÖP föreslås att väg 1038 flyttas, se avsnitt 4.5, och att ny detaljplan 
medger att trafiklösningen väster om denna rondell kan ändras helt. Nuvarande väg 
1038 blir sannolikt kvar som lokalgata. Vid kommande detaljplanering för ny handel ska 
problemet med den korta växlingssträckan efter cirkulationen beaktas. Kanske leder det 
till förslag på en annan trafiklösning även i korsningen med väg 1040.

I samband med den tidigare ombyggnaden av korsningen till cirkulationsplats har inte så 
stor del av väg 1040 byggts om, vilket lett till en mycket excentrisk placering av rondellen. 
Det ger möjlighet till hög hastighet – ”rakt spår” – på väg 1040 genom cirkulationen vid 
färd från söder till norr. Denna utformning avråds i vägutformningsdokument (VGU).

Föreslagna	åtgärder	på	befintlig	cirkulationsplats

Om cirkulationsplatsen ska behållas bör följande justeringar göras:

• avböjning av tillfarten söderifrån

• uträtning av cirkulationsplatsens frånfart söderut

• justering av frånfarten in mot köpcentret.

• den stensatta refugen mellan körfälten från norr förlängs in mot köpcentret.
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Bild 69. Anslutningen till fastigheterna närmast cirkulationsplatsen. Avståndet till fastigheterna kan 
inte minskas (förskjutning av rondellen till ett bättre läge) eftersom infartsradien redan är liten.

Bild 68. Cirkulationsplatsen vid anslutningen till Nordby Köpcenter sedd från söder. Avböjningen 
för hastighetsdämpning av genomgående trafik på väg 1040 är liten.

En avböjning av tillfarten söderifrån ger, tillsammans med den sidoförskjutning som 
rondellen då ger, en bättre balans mellan de olika flödenas hastigheter. Om det är stor 
obalans i hastigheterna kan kapaciteten påverkas. Avböjningen leder till att utfarten 
söderut rätas upp, vilket ger en längre bas på triangelrefugen. Detta ger ökad tydlighet 
och bättre flöde.

Trafik från norr in mot Nordby köpcenter och väg 1038 har ett separat körfält bredvid 
cirkulationen – en så kallad fri högersväng. Denna trafik ska på en mycket kort sträcka 
vävas ihop med trafik som kommit från söder. Trafiken från söder kommer in i ett körfält 
som endast leder till vänster. En mycket kort växlingssträcka (27 m) finns att tillgå för att 
byta körfält för vidare färd på väg 1038 eller till de längre in belägna parkeringsplatserna. 
Den korta växlingssträckan kan påverka kapaciteten och trafiksäkerheten negativt. 
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Bild 71. Med snö på vägbanan syns att frånfarten inte nyttjas av trafik från söder. I stället används 
det fria högersvängskörfältet. Konflikter kan uppstå om inte detta körfält fungerar som tänkt.

Bild 70. Cirkulationsplatsen sedd från norr.

En smärre ombyggnad av den befintliga cirkulationsplatsen behöver göras i samband 
med övriga föreslagna åtgärder. Om det ska vara en cirkulationsplats här i framtiden bör 
ett större grepp tas. 

I den mindre ombyggnaden förlängs refugen för det fria högersvängfältet norrifrån. För 
trafik mot söder byggs en ny refug som ger ett ”äkta” fritt högersvängfält. Det finns ett 
målat extra utrymme idag. En liten breddning av vägytan måste göras för vardera av 
dessa åtgärder.

För minskande av konflikter bör den stensatta refugen förlängas så långt som möjligt, im 
mot köpcentret.

Rondellen är också lite för mycket förskjuten mot norr, vilket gör att angöring mot Nordby 
söderifrån blir obekväm i kontrakurvorna. Detta kan lösas utan att flytta rondellen, om 
frånfarten mot köpcentret rätas upp.
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Bild 72. En smärre ombyggnad av den befintliga cirkulationsplatsen kan vara ett alternativ.

Avvattning	

Väg 1040 kan svämmas över på vissa delar nära cirkulationsplatsen vid Nordby 
Köpcenter och vid Nordby Gamla Skola.
 
Parallellt med denna vägutredning har det gjorts en dagvattenutredning som 
underlag till FÖP. Utredningen visar att åtgärder krävs redan idag eftersom befintliga 
handelsbyggnader har översvämmats vid ett par tillfällen. De lösningar som har studerats 
inkluderar nya dagvattendammar och/eller åtgärder i Kobbungsbäcken nedströms från 
Nordbyslätten.

Åtgärder kommer att preciseras och genomförandet säkerställas i kommande detaljplan 
och exploateringsavtal.

För att undvika dubbla trummor under den nya rundfartsvägen kan en omgrävning av 
ett dike göras. Det nya diket kan läggas parallellt med vägen och eventuellt kan det 
samordnas med vägdiket. Sträckan är cirka 100 meter.
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Bild 73. En möjlig bäckomgrävning för att undvika en extra trumma diagonalt under den nya 
rundfartsvägen.
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Bild 74. Väg 1038 med omgivningar.

Väg	1038	fram	till	delningen	mot	Lervik	och	Kålvik

Vägbredden är cirka 6,5 meter efter passagen genom köpcentret fram till korsningen där 
vägen delar sig mot Lervik och Kålvik/Lunneviken. Målad mittlinje finns på denna del. 
Siktröjning samt säkring av sidoområdena rekommenderas (borttagning av några bergs-
klackar eller montering av räcke vid dem). 

4.7	 Väg	1038	mot	Lervik

Väg	1038	går	från	Medby	till	Lervik	vid	havet.
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Bild 75. Översiktsbild som visar var bilderna i kommande avsnitt är tagna.
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Bild 77. I höjd med nuvarande gång- och cykelbanas slutpunkt kan den nya gång- och cykelbanan 
på nuvarande väg 1038 starta. Plats A på översiktsbilden.

Bild 76. Bergklackar i tangentens riktning vid kurvan där vägen delas mot Lervik och Kålvik/
Lunneviken Läge något söder om plats B på översiktsbilden.

Väg	till	hamnen	i	Kålvik	och	Lunnevikens	camping

För att ta sig till Lunneviken och Kålvik färdas trafikanten cirka 1500 meter på allmänna 
vägen 1038, Lerviksvägen. Sedan blir det enskild väg. Vägens bredd minskar efter kors-
ningen till cirka fem meter och mittlinje saknas. 

I trevägskorsningen där Lerviksvägen viker av mot norr uppfattas – och är – vägen mot 
Lunneviken och Kålvik genomgående. Trafik på väg 1038 från Lervik har väjningsplikt i 
korsningen.
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Bild 79. Den smala delen av enskilda vägen mot Lunnevikens camping var inte kantröjd vid tillfället 
för fotograferingen. Bild från 2014.

Bild 78. Genomgående väg skiftar från allmän till enskild i korsningen. Väg 1038, mot Lervik 
i norr, viker av mot höger i bild. Väg 1038 är inte genomgående väg i korsningen. Plats B på 
översiktsbilden.

Efter anslutningen till Kålviks hamn blir vägen enfältig och smal, med en körbana på 
cirka tre meter. Skyltar som varnar för svaga vägkanter, och med uppmaning att använda 
mötesplatserna, finns uppsatta. Linjeföringen är förhållandevis bra, vilket ger relativt god 
sikt, däremot är kantröjningen eftersatt. Detta ger dålig sikt i vissa kurvor och ger sämre 
chans att hinna bromsa för eventuellt uppdykande hinder.

Buskröjning föreslås bli utförd innan vegetationen blir så stor att motorsåg krävs.
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Bild 81. Små kurvradier i kombination med närbeläget berg i innerkurvor gör att kraven på 
stoppsikt för enfältig väg inte uppfylls. Bild från första skarpa högerkurvan norr om korsningen. 
Riktning norrut. Plats D på översiktsbilden.

Bild 80. Bitvis är sikten på väg 1038 dålig på grund av eftersatt kantröjning. Bild från första skarpa 
vänsterkurvan norr om korsningen. Riktning norrut. Plats C på översiktsbilden.

Väg	1038	norr	om	delningen	mot	Lervik	och	Kålvik

Väg 1038 är på denna del en smal väg, cirka 3,5 meter, utan mittlinje. Den har en 
relativt låg säkerhetsstandard med ”vassa” bergskärningar nära vägen och på sina håll 
närbelägen skog. Oskyddade trafikanter har inte något större utrymme att färdas på då 
vägrenarna utanför kantlinjen är minimala. Som visas på några av bilderna är berget nära 
vägen och sikten i några av kurvorna är dålig. Väl framme i Lervik öppnar sig landskapet 
något och viss bebyggelse finns i vägens omedelbara närhet. Vägen slutar med en liten 
vändplan där det enbart finns utrymme för personbil och mindre lastbilar att vända. Det 
finns cirka 100 bostäder vid Lervik, varav de flesta är fritidshus.
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Utrymmet för väjning vid möte är mycket begränsat längs stora delar av väg 1038 
norr om korsningen. Några små breddningar som kan fungera som mötesplatser för 
personbilar finns längs sträckan. För att öka säkerheten föreslås följande åtgärder:

• Siktsprängning i den kurva som har den sämsta sikten och där inte breddning       
 enkelt kan ske på motsatt sida

• Siktröjning i den första skarpa kurvan norr om korsningen

• Utläggning av en lite större mötesplats än den befintliga i kombination med   
 anslutande grusväg i första skarpa vänsterkurvan norr om korsningen

• Siktröjning, dels genom bredare slåtter, dels genom trädkvistning eller viss   
 trädavverkning på åtminstone de sämsta partierna av vägen.
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Bild 82. Delsträckan inom blå markeringar

4.8	 Väg	1040,	sträckan	Nordby	köpcenter	(Medby)	–	FÖP	gräns	(norr	Byg-
degården)
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Bild 83. Sträckan före cirkulationsplatsen vid anslutningen till Nordby Köpcenter, sedd från söder. 
Läget för den föreslagna nya anslutningen till en ny sträckning av väg 1038 är i bildens framkant.

Allmänt

Den belagda vägbredden på väg 1040 är här mestadels 9,0 meter.

För att ge bättre möjligheter att gå och cykla i området föreslås en gång- och cykelväg 
längs väg 1040 från Hogdal till Nordby Köpcenter. Det kompletterar den föreslagna 
gång- och cykelvägen mellan trafikplats Nordby och Nordby Köpcenter, så att det blir en 
genomgående gång- och cykelväg hela sträckan från Hogdal till Svinesund. En gång och 
cykelväg kan också göra det enklare att ta sig till närmaste busshållplats.

Körfältsindelning

Väg 1040 har på detta avsnitt ett körfält i varje riktning. Denna delsträcka föreslås inte få 
mitträcke. Trafikmängden är lägre, hastigheten kommer att sättas till högst 80 km/t och 
vägbredden är inte tillräcklig för att få plats med mitträcke. Mitträcke är inte ett krav för 
vägar med hastighetsgräns 80 km/t.

Vardera körbanan är 3,75 meter och vägrenen 0,75 meter. Körbanorna kan smalnas 
av till 3,5 meter och vägrenarna till 0,5 meter i samband med tillägg av en gång- och 
cykelbana (se under den rubriken).

Korsningar och anslutningar

En ny cirkulationsplats föreslås söder om den nuvarande anslutningen till köpcentret.

Ytterligare ett antal enskilda anslutningar till väg 1040 finns på sträckan söder om 
köpcentret i Nordby. 
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Bild 84. Fastigheten Sundby 14 (nära den nya cirkulationsplatsen föreslås få en kort anslutning till 
väg 1040 (brun). Alternativ utformning med en koppling söderut till befintlig enskild väg är också 
möjligt, men ger cirka 100 meter nybyggnad och totalt 250 meter extra körväg.

Tillgänglighet för Räddningstjänsten

Tillgängligheten är beroende av trafikmängden, som inte är lika stor på delen av vägen 
som går söder om Nordby köpcenter. Föreslagen gång och cykelbana avdelas med ett 
räcke och normalt inte avsedd att användas av räddningstjänsten på denna sträcka.
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Parallell gång- och cykelbana (väg	1040)

Den belagda vägbredden på väg 1040 är här mestadels 9,0 meter.

Placeringen av gång- och cykelvägen är lämpligast på vägens högra sida sett i riktning 
söderut från Nordby. På den sidan finns anknytningarna i Hogdal och vid Nordby 
Köpcenter. 

Väg 1040 är 9,0 m bred på större delen av detta avsnitt. Den bredden räcker inte till för 
att dela av en del av vägen som gång- och cykelväg utan andra åtgärder. 

Det finns flera möjligheter till utformning och placering av gång- och cykelvägen.
Breddning av vägkroppen, separat parallell gång- och cykelväg eller helt friliggande på 
olika avstånd från väg 1040. På några korta delsträckor kan också intilliggande enskilda 
vägar och anslutningar nyttjas om medgivande ges.

Söder om nuvarande väg 1038 kan gång- och cykelvägen med fördel placeras ungefär 
mittemellan väg 1040 och hotellet där terrängen har en naturlig ”hylla” som kan passa 
för placeringen. Intill väg 1040 finns ett stort dike, ej vägdiket, som skulle påverkas av en 
direkt påbyggd gång- och cykelbana, så det är mindre lämpligt här.

Bild 85. Gång och cykelvägen söderut från nuvarande väganslutning till Nordby köpcenter 
placeras här naturligt på en terränghylla mittemellan restaurangen och väg 1040.
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Bild 86. Utsnitt som visar placeringen av gång- och cykelväg mellan nuvarande väg 1038 och dess 
nya södra anslutning till väg 1040.

Några exempel på där intilliggande enskilda vägar kan nyttjas, och utformningen 
dessutom ger fördelar trafikmässigt, visas i bilderna nedan. De två nordligaste platserna 
är markerade på kartbilden.
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Bild 87. Två korta delsträckor längs 
väg 1040 där gång och cykelvägen, 
efter överenskommelse, kan läggas på 
närliggande enskild väg.

Det kan på vissa delar av vägen, av topografiska skäl, vara lämpligt att lägga gång- och 
cykelväg i direkt anslutning till väg 1040. 

På större delen av sträckan kan en gång- och cykelbana skapas genom en liten 
breddning av vägen. Om utrymmet för biltrafik smalnas av en meter till 8,0 meter kan en 
utbyggnad av vägytan med 2,0 meter ge en 3,0 meter bred gång och cykelbana.

Där gång- och cykelvägen byggs samman med väg 1040 flyttas vägmitten cirka en 
halvmeter om vägen smalnas av. På raksträckor behöver beläggningen på väg 1040 då 
justeras för att få rätt tvärfall på de två körfälten. Det kan göras genom partiell fräsning 
i mitten och påläggning av ett nytt slitlager med 2,5 cm tjocklek på den sida som inte 
breddas.
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Bild 88. För att på ett bra sätt ta gång- och cykelvägen förbi busshållplatsen Sundby kan en liten 
del av den enskilda vägen användas. 

Bild 89. Samma plats som ovan med en ny gång- och cykelväg inritad.
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Bild 90. På detta vägavsnitt, någon kilometer söder om Nordby köpcenter, finns goda fysiska 
förutsättningar för att placera en separat gång- och cykelbana väster om väg 1040, till vänster i 
bilden som är tagen norrut.

Bild 91. Samma plats som bilden ovan, men sedd norrifrån, illustrerad med gång- och cykelväg på 
en delsträcka placerad på enskilda vägen.

Bild 92. Utbyggnad av väg 1040 för att få plats med cykelbana. Cykelbana i gult och utbyggnad i 
rött.
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Bild 94. Breddning av vägytan i kombination med ommålning av körfälten ger möjlighet till gång- 
och cykelbana.

Bild 93. Cirka 60 meter av gång och cykelvägen kan, efter överenskommelse, läggas på 
enskild väg vid Sundby. Det förenklar vid anslutningen av enskilda vägen till väg 1040 om 
inte gång och cykelvägen också ingår i korsningen.

På en sträcka norr om bygdegården är det höga slänter nordväst om väg 1040. Det 
förutvarande stigningsfältet slutade här, så vägbredden räcker inte för att lägga till en 
gång- och cykelbana, För att undvika stora utfyllnader placeras gång- och cykelvägen 
helt på befintlig väg 1040. Utrymmesbehovet gör att väg 1040 i stället breddas i 
innerkurvan mot sydost. Se röd markering i bild. Gränsen för FÖP går nära röd linjes 
start i söder.
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Bild 96. Illustration av princip för breddning (röd) på en delsträcka söder om bygdegården enligt 
föregående bild. Norrgående körbana läggs på breddningen. Gång- och cykelbanan markerad 
med gul färg.

Bild 95. Gång- och cykelvägen i gult på befintlig väg 1040, Väg 1040 måste breddas mot sydost, 
i innerkurvan (röd). Gränsen för FÖP är markerad med blått streck går nära orange linjes start i 
söder.
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Om gång och cykelbanan utformas med räcke ska den utformas med minst måtten i denna figur 
från TRVK, del av figur 1.2-3.

För utformningen av gång- och cykelvägen längs väg 1040 ska Trafikverkets skrifter 
Vägars och Gators utformning följas. Nedan visas utdrag ur kravdokumentet TRVK 2015 
(Krav för Vägar och gators utformning) och tillhörande Rådsdokument TRVR 2015 (Råd 
för Vägar och gators utformning).

Utdrag ur TRVK 2015:

Utdrag ur TRVK 2015:

”En dubbelriktad gång- och cykelbana ska utformas enligt principerna i Figur 1.2-3. 
Angivna breddmått får minskas efter väghållarens godkännande.

Sidoremsan mellan en väg och en gång-och cykelbana ska utformas så att den utgör 
en tydlig avgränsning mellan vägarna. På landsbygd ska sidoremsan mellan vägen och 
gång- och cykelbanan normalt gräsbesås eller förses med annan växtlighet. Sidoremsor 
av grus ska undvikas. I undantagsfall får sidoremsan ersättas med endast vägmarkering, 
dock endast efter väghållarens godkännande.

Vid smalare sidoremsor än de som anges i Tabell 1.2-1 och Tabell 1.2-2 ska gång- och 
cykelbanan separeras med räcke. I vissa fall, exempelvis inom tätort eller vid passage 
genom bebyggelse eller ett mindre samhälle, kan dock gång- och cykelbana separeras 
med så kallat GCM-stöd eller kantsten enligt Figur 1.2-4. Start och eventuella avbrott 
i räcke, kantsten eller GCM-stöd ska utformas med beaktande av skaderisk för alla 
trafikantgrupper.”
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Tabell 1.2.1 Sidoremsans bredd mellan väg och gång- och cykelväg.

Tabell 1.2-2 Sidoremsans minsta (m) utan räcke vid 500 gång- och
cykeltrafikanter per dygn. 

Tabell 1.2-4 Typsektioner för gång- och cykelbanor.
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Bild 97. Farligt sidoområde i ytterkurva för trafiken som 
kommer söderifrån. Bilden är tagen norrut, 1,2 km söder 
om Nordby köpcenter. Position 1 på kartbilden.

Bild 98. Farlig bergskärning 2 km söder om Nordby 
Köpcenter. Bilden är tagen norrut. Position 2 på kartbilden.

Bild 99.

Utdrag ur TRVR 2015:

”En gång- och cykelväg kan följa en intilliggande väg eller vara friliggande med egen 
linjeföring. En dubbelriktad friliggande gång- och cykelväg med måttliga flöden bör 
vara 2,5 — 3,0 m bred. Om en cykelväg utgörs av ett regionalt cykelstråk avsett för 
arbetspendling med mål att öka andelen cyklister, bör bredden vara minst 3 meter.

Utformning med kantsten, GCM stöd och liknande, bör endast användas vid VR ≤ 80 
km/h och om vägen är försedd med vägbelysning.

Om det i närheten av gång- och cykelvägen förekommer stup bör dessa förses med 
fallskydd om gång- och cykelvägen inte är försedd med räcke.”

Sidoområden

Sidoområdena har på flera avsnitt vassa bergskärningar som inte klarar kraven på säker-
hetszoner. Bilderna nedan visa några exempel.
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Bild 101. Räcket börjar efter bergskärningen och ett ”fönster” finns där det finns risk att köra ut i 
den slänt som räcket framöver ska skydda. Betongblocken är placerade inom säkerhetszonen. 
Bild söderut, 2,7 km söder om Nordby köpcenter. Position 3 på kartbilden sid 75.

Bild 100. Farligt sidoområde i ytterkurva för trafiken som kommer söderifrån. Bild söderut, 2 km 
söder om Nordby köpcenter. Position 2 på kartbilden sidan 75.

Bild 102. Betongblocken tas bort och sidoräcke sätts som avkörningsskydd mot berget lite längre 
norrut i bilden. Position 3 på kartbilden sid 75.



        77 (104)

RAPPORT 

2017-09-15

FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

NORDBY-SVINESUND

Bild 103. Delsträckan är mellan de blå markeringarna. Den norra av dem är vid FÖP sydgräns.

4.9	 Väg	1040,	sträckan	FÖP	gräns	(norr	Bygdegården)	–	Hogdals	kyrka

Allmänt

Väg 1040 är den gamla E 6, och ännu tidigare Riksväg 2, som bildar en stor båge väster 
om den nya E 6 på sträckan mellan Hogdalsmotet och Nordbymotet. 
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Bild 104. Översiktskarta som visar var bilderna i kommande avsnitt är tagna. FÖP-gränsen vid väg 
1040 är det nordligaste blå strecket.
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Bild 105. Avfart till vänster mot bygdegården. Det stigningsfält som funnits i riktning mot Nordby 
har tagits bort. (Position 2 på kartbilden sidan 78).

Bild 106. Anslutning mot bygdegården Samma anslutning till väg 1040, sedd från norr. 
Stigningsfältet, och skylten, är borttagna. (Position 1 på kartbilden sidan 78).

Korsningar och anslutningar

Ett antal korsningar finns på detta vägavsnitt.
I det följande redovisas korsningspunkterna från norr till söder:

• Anslutningen	till	Hogdals	bygdegård.	Siktsträckan norrut är begränsad vid   
 avfart till bygdegården. Utrymme för separat vänstersvängfält finns, om    
 inte gång och cykelväg anläggs på väg 1040. Vänstersvängfält     
 bedöms dock inte nödvändigt att utföra då trafiken till bygdegården är av   
 liten omfattning.
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Bild 107. Anslutningen till Lökholmen före ombyggnad år 2012. Bild västerifrån. Utförande med 
separat högeravsvängskörfält. Position 3 på kartbilden sidan 78).

• Anslutningen till Lökholmen . Väg 1037 . Fyrvägskäl typ C. Den motstående   
 anslutningen leder till en återvinningsstation. Innanför denna går den gamla   
 kungsvägen.

Väg 1037 leder från väg 1040 till flertalet bostäder och ett par campingplatser; 
Lökholmen och Kungsvik. Från E 6 vid Hogdalsmotet får trafikanterna köra knappt 2 
km på väg 1040 för att komma till väg 1037. Vid en trafikökning på väg 1040 kommer 
korsningen att påverkas. Möjligheterna att från väg 1037 svänga vänster i korsningen – 
mot Nordby – kommer att påverkas mest.

Korsningen byggdes om år 2012. De stensatta refugerna togs bort. Det gör korsningens 
utformning mer svåruppfattad vid snötäcke, men gör att hela korsningen kan 
snöröjas något enklare. De stora refugytorna på väg 1040 kan också felutnyttjas till 
omkörning. Om stensatta refuger finns i primärvägen, ska det också finnas belysning i 
korsningen enligt VGU. Vid ombyggnaden kortades högeravsvängskörfältet norrifrån. 
Ett högeravsvängs-körfält är tveksamt ur trafiksäkerhetssynpunkt då fordon i det är 
siktskymmande under vissa förhållanden för dem som ska köra ut från sidovägen 
(sekundärvägen). 
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Bild 109. Korsningen där väg 1037 ansluter till väg 1040 sedd österut, i riktning mot Nordby 
Köpcenter (Position 3 på kartbilden sidan 78).

Bild 108. Anslutningen till Lökholmen (väg 1037). Bild västerifrån. Ombyggt utförande utan 
stensatta refuger. Högeravsvängskörfältet är kraftigt avkortat, men inte borttaget. (Position 3 på 
kartbilden sidan 78).

För att förbättra möjligheten till vänstersväng mot väg 1040 från väg 1037 kan ett 
vänsteraccelerationskörfält anläggas i väg 1040. Detta gör att trafikanterna bara behöver 
vänta på trafik från vänster. Teoretiskt, vid lika trafik åt båda hållen på väg 1040, är det 
fyra gånger svårare att hitta en lucka att köra ut i om hänsyn ska tas till trafik i båda 
riktningarna. Det har inte undersökts om ett sådant körfält får plats utan att bredda väg 
1040.
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Bild 111. Denna målade refug förhindrar inte att trafikanter genar i korsningen. Refugen bör 
smalnas av till vänster i bilden, med eller utan kantsten, för att bättre passa till stora fordons 
körarea, ytbehov. (Position 3 på kartbilden sidan 78).

Bild 110. Anslutningen till väg 1040. Den stensatta refugen, som fysiskt skiljer trafikriktningarna 
och hindrar att trafikanter genar i korsningen, är nyss borttagen. (Position 3 på kartbilden sidan 
78).
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Bild 112. Trevägskorsning vid Hogdals kyrka. Här ansluter väg 1061 mot Hälle. (Position 4 på 
kartbilden sid 78).

Vid Hogdals kyrka ansluter väg 1061 till väg 1040. I denna korsning planeras inget 
separat körfält för vänstersvängande eftersom trafikmängden är liten.

Vid korsningen kan terrängen behöva siktröjas – extra viktigt då väg 1040 söderifrån 
ligger i kurva ”åt fel håll” för sikten från väg 1061.

• Vid	Hogdals	kyrka.	Trevägskäl	typ	A.	
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Bild 113. Sikten vid utfart från väg 1061 blir sämre av kurvan på väg 1040. (Position 4 på 
kartbilden sidan 78).

Tillgänglighet för Räddningstjänsten

Här gäller samma förutsättningar som för avsnittet norr om detta; Tillgängligheten är 
beroende av trafikmängden, som inte är lika stor på delen av vägen som går söder om 
Nordby köpcenter. Gång och cykelbanan blir avdelad med ett räcke och är normalt inte 
avsedd att användas av räddningstjänsten på denna sträcka.

Parallell	gång-	och	cykelväg

För att ge bättre möjligheter att kunna gå och cykla i området föreslås en gång- och 
cykelväg längs väg 1040 från Hogdal till Nordby Köpcenter. Det kompletterar den 
föreslagna gång- och cykelvägen mellan trafikplats Nordby och Nordby Köpcenter, så att 
det blir en genomgående gång- och cykelväg hela sträckan från till Svinesund.

Väg 1040 är 13 m bred på större delen av detta avsnitt. På de brantaste delarna av väg 
1040, var det förut ett tredje körfält, ett stigningsfält, med 2,8 km längd. Där finns därför 
utrymme för en separat gång- och cykelväg utan breddning av väg 1040, genom att 
använda ett av de tre körfälten till den. Gång- och cykelväg läggs på vägens vänstra sida 
sett i riktning mot Nordby – i det körfält som nu leder mot Hogdal.

Gång- och cykelvägen måste avskiljas med ett icke eftergivligt räcke. Detta gäller om 
hastigheten på vägen är över 60 km/t, vilket gäller större delen av vägsträckan.
 
Vid korsningen med väg 1037 bör mittrefug med minst två meters bredd byggas i väg 
1037 för att göra passagen säkrare för oskyddade trafikanter. Då refug funnits där förut, 
(se sidan 71) blir det troligen inget behov av breddning av väg 1037 i korsningen.
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Bild 114. En helhetsbild av gång- och cykelvägen längs väg 1040. Förläggningen av gång- och 
cykelbanan är markerad med olika färg. Orange markerar nybyggd gång- och cykelbana, separat 
eller som breddad del av väg 1040. Gul är gång- och cykelbana på väg 1040. Röd visar erforderlig 
breddningsstäcka på väg 1040. Lägena är ungefärliga.
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Bild 116. Här, strax söder om Hogdals kyrka, föreslås den sydliga ändpunkten på den nya gång- 
och cykelbanan (gul linje) längs väg 1040. (Position F på kartbilden sidan 85).

Bild 115. Nuvarande körfält för trafik mot Hogdal föreslås bli gång- och cykelbana. Körfältet till 
höger i bild som förut var avdelat som cykelbana blir då körfält för trafik mot Nordby. Bild vid 
bygdegården. (Position D på kartbilden sidan 85).
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Bild 118. Bergskärning vid Kolboskogen, c:a 300 meter söder om bygdegården. (Söder om 
position D på kartbilden sid 85).

Bild 117. Bergskärningarna
i närheten av  avfarten till  bygdegården.  (Position D på  kartbilden sid 85).

Sidoområden

Denna del av vägen har bara ett par bergskärningar där det erfordras räcke som skydd. 
Delar av sträckan har sidoräcke mot branta slänter. Om sidoområdeskraven i VGU ska 
klaras måste räcke sättas som skydd för avkörning mot bergskärningarna i närheten av 
avfarten till bygdegården.
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5 Uppskattade kostnader
Kostnaden för trafikplatsen och anläggande av gång- och cykelväg baseras på mängder 
och ytor från den idéskiss som upprättats, se bilaga 2. 

Kostnadsberäkningen särredovisas på olika etapper enligt nedan samt bilaga 
budgetkalkyl. Beräkningen grundas på grovt uppskattade mängder och 
erfarenhetsbaserade schablonkostnader. Geotekniska åtgärder har bara bedömts 
nödvändiga vid nya ramper och broar. Kostnad för belysning är bara inkluderad kring 
Nordbymotet. VA-arbeten är inkluderade i kostnad för Nordbymotet. I övriga delar ingår 
förlängning av bef trummor samt nya trummor vid nya vägar men inga övriga VA-arbeten.

Totalkostnaden (Nordbymotet, väg 1040 med anslutningar, väg 1038, GC-vägar) är 
bedömd till cirka 227 miljoner. Delkostnader per avsnitt visas i bild på nästa sida.

Delområden med bedömd kostnad (delområde-nr): 

 -  ombyggnaden av väg 1040 öster om Nordbymotet: 18 miljoner inklusive    
  ny gång och cykelväg (1)

 -  ombyggnaden av trafikplats Nordby: 105 miljoner (2 och 3)

 -  ombyggnaden av väg 1040 mellan Nordbymotet och Nordby köpcenter:    
  27 miljoner inklusive ny gång och cykelväg (4)

 -  ny väg mellan väg 1040 och Nordby gamla skola: 6 miljoner (4)

 -  ny cirkulationsplats (södra ansl av nya väg 1038 till väg 1040): 8 miljoner  (4) 
 -  nybyggd del av väg 1038: 38 miljoner (5)

 -  ny cirkulationsplats (norra ansl av nya väg 1038 till väg 1040): 8 miljoner (4)

 -  gång och cykelvägar inom området för FÖP: 21 miljoner (1, 2, 3, 4, 8)
 -  gång och cykelvägar söder om området för FÖP: 1,2 miljoner (+ ev. räckesbyte  

  2,8 miljoner) (9).

I ovanstående belopp ingår förutom byggkostnaden också:

 - Oförutsedda kostnader (10 % på byggkostnaden) 

 - Projekteringskostnader (10 % på byggkostnaden inkl. oförutsedda kostnader)

 - Byggherrekostnader (9 % på byggkostnaden inkl. oförutsedda kostnader).

Kostnad för broar har uppskattats baserat på troliga längder för brospannen och 
schablonkostnad per kvadratmeter bro.

Markförhållandena vid trafikplatsen är berg i dagen med lösa lerjordar. Behovet 
av förstärkningsåtgärder för tillkommande broar har uppskattats till ca 10 mkr. 
Uppskattningen baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar. 
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Bild 119. Totalkostnader per delområden och delsträckor.
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1. Skogar−Kullen öster om 
Nordbymotet 

2. Nordbymotet öster om E6 

3. Nordbymotet väster om E6 

4. Nordbymotet - Nordby 
Köpcenter 

5. Ny väg 1038 runt Nordby 
Köpcenter 

6. Väg 1040 vid Nordby 
Köpcenter (Medby) 

7. Väg 1038 mot Lervik

8. Väg 1040 
Medby−Kolboskogen 

9. Väg 1040 
Kolboskogen−Hogdal 

Mkr 

18

40

65

41

38

21

4

Uppskattad totalkostnad
för delsträckor (milj kr)
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Bild 120. Bild från taket på köpcentret i riktning mot nordost, med tät trafik på väg 1040 från 
Nordbymotet (2014-07-13). Momentan fordonshastighet på väg 1040 ≈ 15 km/t.

6	 Trafikplatsens	och	vägnätets	kapacitet	
På uppdrag av Strömstad kommun har Sweco, och Vectura dessförinnan, utfört 
 mikrosimuleringar för väg 1040 vid handelsområdet i Nordby. Modellen syftade till att 
 undersöka eventuella kapacitetsproblem i samband med att handelsverksamheten 
 expanderar i området. En komplett redovisning av Vissim-analyserna finns i bilaga 1.

Trafikmängden är störst på sommaren. En känslighetsanalys identifierade att under en 
extrem trafiksituation under sommaren är trafiken 23 % högre än vanliga sommarflöden.
 
Analyserna har gjorts i flera steg och syftet med denna tredje del av analysen, är att hitta 
en utformning av Trafikplats Nordbymotet som kan hantera trafiken under den extrema 
trafiksituationen (123 %) år 2030 under maxtrafikflöde samt eftermiddagens maxtimme 
när mest trafik kör mot E 6. 

Ett par variationer av utformningen och med olika antal körfält på tillfarterna vid östra 
cirkulationsplatsen har testats i denna (tredje) analys. Principutformningen är den som 
redovisas i kap 4.1.

Trafikplats Nordbymotet kan klara trafiken under eftermiddagen (kl. 15:00) under den 
extrema trafiksituationen år 2030 när trafiken huvudsakligen kör från handelsområdena 
mot E 6 via trafikplatsen. Förutsättningarna är utformning som VISSIM-rapportens figurer 
14/15 (med viss justering av cirkulationsplatsen) eller helst figur 16. För alla alternativ 
 gäller komplettering med trafiksignal.

VISSIM-rapportens figurer 14 och 15 visas under bortvalda alternativ.
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Bild 121. Bild från VISSIM-rapporten (figur 16) visande det väl fungerande alternativ 6.

För att ge trafikplatsen en bra överskådlighet och utformning i nivå med belastningen kan 
den med fördel utformas enligt principen i figur 16. I det följande avhandlas utformningen 
av och kring den östra cirkulationsplatsen. Principutformningen är den som redovisas i 
kap 4.1.

Den östra cirkulationsplatsen är i detta alternativ befriad från genomgående trafik 
 Göteborg–Svinesund. Denna leds på direktramp från E 6 till väg 1040. Rampen passerar 
den enskilda vägen mot Fjälla på en bro. 

Det behövs, tack vare den fria högersvängen, bara ett körfält ut från cirkulationen mot 
Svinesund. 

Trafik från Nordby mot E 6 norr (Norge) ges, liksom i nuvarande utformning, en fri 
 högersväng skild från cirkulationen. 

Om den östra cirkulationens tillfart från Nordby signalregleras blir det tillräcklig kapacitet 
med ett körfält, annars krävs två körfält.

Den utformning som visas i VISSIM-rapportens figur 16 har i utvärderingen visat de mest 
gynnsamma trafikförhållandena av alla studerade alternativ.
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7	 Studerade,	bortvalda	alternativ	Nordbymotet

7.1	 Bortvalt	alternativ:	Avfart	E	6	norrifrån:

Ett flertal alternativ för avfart från E 6 norr har studerats i processen. Två av alternativen 
var utformade med direktramper ned till väg 1040 från E 6. 

I ena alternativet lades direktrampen öster om Vimpelberget, nära E 6 och anslöts till väg 
1040 öster om cirkulationsplatsen. 

I alternativet med rampen på västra sidan om berget anslöt den som fjärde benet i 
 cirkulationsplatsen. För rampen placerad väster om berget krävs även en planskild 
 korsning med utfarten till E 6 (gul väg i bilden på nästa sida) från tullstationen. En 
 eventuell länk mellan påfarten från tullstationen och rampen mot Nordby är inte inritad. 
Se bilder på nästa sida.

Motiv	för	bortval	av	västra	linjen:

Lång ramp avskild från trafikplatsen: Ger inte överskådlighet i trafikplatsen. 

Ramplutningen: Berget väster om E 6 är som mest 65 meter högre än nivån på väg 1040. 
Med väglinjen optimalt placerad i en sänka i berget är nivån ändå som mest 42 meter 
över väg 1040. Trots bortsprängning av 11 meter vid den högsta delen blir lutningarna 
ned mot väg 1040 branta (c:a 6 % med kort vilplan som inte motsvarar förväntad kölängd, 
med anpassad längd på vilplanet ökar lutningen till c:a 7 %). Tillåten längslutning på ramp 
enligt VGU är 6 %.

Anslutningen till väg 1040, kölängd: Att lägga rampanslutningen via den västra 
cirkulationsplatsen gör att trafiken från Norge måste lämna företräde vid infart på väg 
1040. I denna anslutning ska även finnas koppling till lokalvägen som läggs på gång- och 
 cykelvägen. Om inte denna anslutning ska hamna långt upp på rampen för att undvika 
hinder av köbildning blir det inte möjligt att anlägga ett fritt högerkörsfält, som annars 
skulle underlätta färden från rampen mot Nordby Köpcenter.

Anslutningen till väg 1040, kapacitet: Att lägga rampanslutningen via norra benet i den 
västra cirkulationsplatsen gör att trafiken från Nordby mot Norge ska lämna företräde för 
trafiken från Norge mot Svinesund. Det påverkar kapaciteten då väjande trafik är större.

Tillgänglig ramplängd: Maximalt tillgänglig ramplängd för kömagasin utan att rampens 
kö växer ut på E 6 blir knappt 1 km. Påverkan på E 6 med retardationer börjar dock vid 
kortare kölängder. Det är inte utrett om kölängden skulle kunna överstiga ramplängden.

Motiv	för	bortval	av	östra	linjen:

Anslutningen till väg 1040: Anslutningen till väg 1040 har kort sträcka fram till den västra 
cirkulationsplatsen. Om trafikplatsens ramper utförs enligt föreslagen modell ger det 
följande konsekvenser: Trafik från Norge mot Nordby Köpcenter ska byta körfält. Trafik 
från Svinesund mot E 6 söderut ska också byta körfält. Dessa körfältsbyten kan bara ske 
på de korta tvåfältiga delsträckorna före och efter den västra cirkulationsplatsen.
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Bild 122. Ramp öster om  Vimpelberget. 
Bro över gång- och cykelväg.

Bild 123. Lång ramp väster om Vimpelberget. 
Bro över påfart till E 6 från tullstationen.
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Korsning med gång- och cykelbana i plan: Det är profilmässigt för rampen inte möjligt att 
korsa gång- och cykelbanan på annat sätt än i plan utan att sänka gång- och cykelvägen. 
Möjligen skulle en lokal nedsänkning av gång- och cykelbanan kunna göras. En sådan 
utformning ger försämrad komfort för de oskyddade trafikanterna och kan här ge 
 avvattningsproblem. 

Gång- och cykeltrafikanter som färdas i riktning mot Svinesund får inte så lång 
siktsträcka upp mot rampen. En siktsprängning skulle bli omfattande.

Byggskedet: Byggandet med bergsprängning sker i omedelbar anslutning till E 6 bro över 
väg 1040. 
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Allmänt

Denna trafikplatsutformning har ramperna nästan helt på södra sidan av väg 1040. 
 Åkermarken norr om väg 1040 sparas och större del av marken kan användas till 
 eventuell serviceanläggning och pendlarparkering jämfört med utformningen i avsnitt 4.3. 
Sett ovanifrån är den inte av beprövad modell, men utformningen är egentligen det som 
kallas ”trafikplats av trumpettyp”. Det ovanliga ligger i att huvudvägen, 1040, klyvs av 
 rampsystemet och att ramperna kan ses som primärväg i trafikplatsen. 

Avfart	E	6	norrifrån	mot	Nordby	handelsområde

Denna utformning ger en betydligt bekvämare körning för trafiken från E 6 (Norge) mot 
Nordby jämfört med valt alternativ med 270 graders ramp. Sammanvävning sker på 
väg 1040 enligt samma princip som valt alternativ enligt avsnitt 4.3, men med körfälten 
” ombytta”.

Bild 124. Avfart från E 6 direkt mot väg 1040 i riktning mot Nordby via befintlig ramp (vit 
markering). Stor radie efter avfartskurvan ger bekväm körning mot Nordby.

Påfart	E	6	söderut:

Rampen för trafik från Svinesund mot Göteborg har en annan utformning. Denna viker 
av som vänster körfält efter befintlig västra cirkulationsplats och via en relativt skarp 
högersväng går den på bro över ”sig själv” och genom berget för att sedan koppla på 
befintlig påfart vid E 6 mot Göteborg. Principen blir densamma som i föreslaget alternativ 
(kap 4.1), men rampens ögla placeras på södra sidan av väg 1040. Rampen har i 
illustrationen en mindre kurvradie än vanlig rampradie för att inte påverka den branta 
bergssidan.

7.2	 Bortvalt	alternativ:	Nordbymotet	annan	ramputformning	västra	sidan	E	6
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Bild 125. Påfart mot E 6 söderut. Gul markering för trafik från Svinesund. Grön markering för trafik 
från Nordby.

Bild 126. Trafiken Nordby – Svinesund körs enligt ljusblå markering. Röd i motsatt  riktning.
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Bild 127. Principlösning för hela västra sidans utformning i ortofotot i föregående bilder, här med 
antalet körfält markerade. En trafikplats med det mesta av ramperna placerade söder om väg 
1040.

Motiv	för	bortval

Lösningen är bortvald för att den inte är av konventionell typ och för att trafikströmmen 
mot Göteborg inte är så stor att det motiverar att den rampen blir primärväg.
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Bild 128. Tillfart i cirkulationsplats från E 6 söderifrån med tre körfält. Cirkulationen har delvis 
tre körfält och delvis två körfält.

I VISSIM-rapportens figur 14 och 15 visas ett alternativ där avfarten från E 6 kopplas 
ihop med den intilliggande lokalvägen för dem som vill åka mot Svinesund. Då kan man 
erbjuda ”fri högersväng”; att trafiken mot Svinesund inte körs via cirkulationsplatsen. Med 
detta utförande undviks köer som når tillbaka till E 6. 

7.3	 Bortvalt	alternativ	Nordbymotet,	östra	sidan	av	E	6.

För att uppfylla kapacitetsbehovet testades en utformning med en påbyggnad av befintlig 
cirkulationsplats med ytterligare två körfält i tillfarten från söder och i även två extra (totalt 
tre) körfält i intilliggande del av cirkulationen. Denna utformning bedöms dock som svår 
för trafikanterna att överblicka. Dessutom är den svår eller omöjlig att utföra med rimliga 
geometrier inom tillgängligt utrymme.
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Bild 129. Ögonblicksbild med maximal kö på avfarten för E 6 ur modell för år 2030 EM 123 % 
Alternativ 5 V1S2 med trafikljus. Bild från VISSIM-rapportens figur 14.

Denna variant är billig att bygga och använder nuvarande infrastruktur. Det behövs ingen 
ny bro. Dock är denna utformning högst ovanlig och därför bör trafiksäkerheten särskilt 
beaktas före genomförande. Trots att trafikanterna som använder den lokala vägen är få 
och torde vara väl bekanta med arrangemenaget finns risk för missförstånd.

Geometriskt är den svår att åstadkomma inom utrymmet för den nuvarande 
 cirkulationsplatsen. Påfarten till cirkulationen från den enskilda vägen får inte riktigt plats 
att utföras enligt figuren.

Trafikplats Nordbymotet kan med redovisad utformning i VISSIM-rapportens figurer 14/15 
(med viss justering av cirkulationsplatsen) kompletterad med trafiksignal, enligt analysen 
hantera trafiken under eftermiddagen (kl. 15:00) under den extrema trafiksituationen år 
2030 när trafiken huvudsakligen kör från handelsområden mot E 6 via trafikplatsen. 

I simuleringsrapport VISSIM Del 3 är bildtexterna till figurerna 14 och 15 (nedan) inte 
exakt samma. De är från två olika tidperioder, d.v.s. olika trafikflöde, men med samma 
utformning.
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Bild 130. Ögonblicksbild med maximal kö på avfarten från E 6 ur modell för år 2030 123 % 
Alternativ 5 V1S2 med trafikljus. Bild från VISSIM-rapportens figur 15.

Motiv	för	bortval	

Lösningen är bortvald för att utformningen är mycket ovanlig och kan vara svåruppfattad. 
Geometriskt är den svår att åstadkomma inom utrymmet för den nuvarande 
 cirkulationsplatsen. Lösningen kräver en ny större cirkulationsplats. Detta påverkar 
ramperna som då måste göras brantare och de får kortare kömagasin. 
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Bild 131. Ett tidigare huvudförslag för väg 1038 och tänkbara alternativ för några delsträckor. 

Dessa sträckningar ger olika storlek på det tillgängliga utrymmet för utökning av 
 handelsområdet. De ger också olika hastighetsprofil för vägen; flera och snävare kurvor 
ger en lägre hastighet och kan ge minskade risker i korsningarna där anslutningar 
till  handelsområdet. Dock kan det också ge sämre sikt, vilket är särskilt negativt i 
 korsningarna.

Anslutningen av väg 1038 mot Lervik finns i detta alternativ i ett nordligare läge på den 
nya vägslingan. Detta ger en större ombyggnad av denna del av vägen. Alternativet har 
valts bort av kostnadsskäl (mycket berguttag). 

Bortvalda	alternativ	väg	1038

För väg 1038 i ny slinga runt utökat handelsområde vid Nordby har några olika 
sträckningar prövats. Dessa redovisas på bilden nedan.
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Bild 132. Detaljbild av en alternativ anslutning av väg 1038, Lerviksvägen, till slingan. 
Brunmarkerad väg är enskild väg mot Kålvik och Lunneviken (oförändrad).
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Bild 133. Väg 1038 hade i detta alternativ gjorts om till gång- och cykelväg på en längre sträcka 
(gulmarkerad). En bit av alternativ ny väg 1038 streckad.




