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Bakgrund och syfte. 

Hallernaområdet planeras enligt Stenungsunds ÖP 06 (översiktsplan från 2006) 

bebyggas med 3 000 nya lägenheter. 1 200 av dessa är utbyggda i dag och 

ytterligare 1 800 kommer att byggas. 

 

Grundidén för hur Hallerna skall byggas ut och trafikförsörjas är från 70- 80 talet. 

Idéerna redovisas i ÖP 06, se figur 1. Sedan dess har mycket hus och några nya 

vägkopplingar byggts i området. I vissa fall har utbyggnaderna inte skett helt i linje 

med de ursprungliga planerna.  

 

Enligt de ursprungliga idéerna skall området trafikförsörjas genom en ny nord-

sydlig vägförbindelse från Ucklumsvägen i norr söder ut mot Hallernaleden och 

sedan vidare söder ut mot Fråstorpsvägen strax norr om Stora Högamotet. Denna 

förbindelse kräver dock stora ingrepp i naturen. Inom kommunen har därför tankar 

väckts om att man kanske bör undvika att bygga ut hela denna trafikled om den 

inte verkligen behövs. Innan man planerar för ytterligare bostäder inom området 

har man nu beslutat att utreda hur det framtida trafiknätet i området kan utformas 

för att därefter kunna fatta ett beslut om hur fortsatt utbyggnad i området bör se ut. 

 

Denna utredning syftar till att hitta förslag till en hållbar övergripande 

trafikstruktur för Hallerna området. Några olika alternativa strukturer studeras och 

bedöms i utredningen. Utredningen syftar till att fungera som beslutsunderlag inför 

kommunens kommande beslut om hur utbyggnaden av ytterligare bostäder i 

Hallerna området skall ske. 
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Figur 1: Markanvändning enligt gällande översiktplan för Stenungsund 
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Dagens trafiknät. 

De viktigaste målpunkterna för de som bor i Hallernaområdet är Stenungsunds 

centrum och Göteborg. Inom Hallerna är Nösnässkola och en ny skola mitt i 

Hallernaområdet viktiga målpunkter. 

 

Hallerna ligger mellan tre stora trafikstråk: väg 160, Bohusbanan och E6.  Eftersom 

Bohusbanan ligger mellan väg 160 och Hallerna samtidigt som det saknas 

trafikplatserna längs E6 som ansluter mot Hallerna finns det relativt få 

anslutningsvägar till området trots närheten till stora vägar. Kopplingarna till 

omkringliggande vägnät angör mot väg 160 och korsa järnvägen i plan vilket 

innebär att de har en ganska låg framkomlighet. I och med att tågtrafiken ökar 

kommer också problemet med framkomlighet och säkerhet vid plankorsningarna 

med järnvägen öka. Ucklumsvägen är den viktigaste infarten till området även den 

korsar järnvägen i plan. 

 

Ucklumsvägen i den norra delen av området har högstandard och är en viktig 

trafikled i Stenungsunds vägnät. Genom Hallernaområdet har Hallernaleden 

funktion som huvudväg. Den är dock vid busshållplatsen Backmans väg avsmalnad 

vid en timglashållplats där enbart ett fordon i bredd kan passera och inget fordon 

kan passera om en buss stannat. 

 

Genom landskapet söder om de delar av Hallernaområdet som så här långt är 

utbyggt går väg 647 som är en relativt smal väg med ganska låg standard. 
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Figur 2: Trafiknät i Hallerna området idag och den funktionsklass de olika 

vägarna har enligt NVDB. 

Ucklumsvägen 

Hallernaleden 

Väg 647 
E6 

Väg 160 
Bohusbanan 
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Förslag på övergripande 

trafiksystem. 

Kopplingar till kringliggande vägnät. 

Idag nås de största delarna av Hallerna via Ucklumsvägen. Denna koppling 

kommer även i ett framtida trafiksystem vara en mycket viktig infart till området 

oavsett hur trafiknätet i området i övrigt ser ut. Möjligheten att bygga en 

planskildhet där Ucklumsvägen korsar järnvägen har diskuterats. Bland annat 

utreds denna åtgärd i samband med att man planerar ett nytt resecentrum i 

Stenungsund. Ur trafiksäkerhetssynpunkt och trygghetssynpunkt är en planskildhet 

av stor betydelse. Till följd av ökad järnvägstrafik kan en planskildhet också ha 

betydelse för att erbjuda biltrafiken nog god framkomlighet vid korsningen.  

 

Även övriga plankorsningar med järnvägen bör ses över. Kanske bör ytterligare 

någon av dem byggas om till en planskild korsning kanske bör någon av dem 

stängas.  

 

Göteborg är en viktig målpunkt för de som bor i Hallerna därför kan en direkt 

koppling mot Stora Högarnamotet i söder bli en viktig koppling till området 

speciellt för de som kommer att bo i de nya bostäder som troligen kommer att 

byggas i de södra delarna av området. Genom att koppla huvudvägnätet inom 

Hallerna mot Vallenvägen i söder når man både Stora Högamotet, Stora Höga 

station och även väg 160 utan att behöva korsa järnvägen i plan. 

 

Möjligheten att anlägga en ny trafikplats på E6 i östra ändan av Ucklumsvägen har 

diskuteras vid flera tillfällen. Det har så här långt inte varit möjligt men rent 

tekniskt borde det inte vara orimligt. Förslagsvis utformas i så fall denna som en 

halv trafikplats med kopplingar mot/från söder. En sådan koppling kan komma att 

få en viktig roll för boende i de norra delarna av Hallernaområdet men den kan 

också komma att innebära att trafik till och från Tjörn väljer att köra 

Ucklumsvägen istället för väg 160. 
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Figur 3. Möjliga viktiga kopplingspunkter för det framtida trafiknätet i Hallerna 

området. Planskildhet eller inte vid Ucklumsvägen i väster. Trafikplats eller inte 

vid Ucklumsvägen i öster. Förbättrad anslutning mot Stora Högamotet i söder. 

 

Huvudvägnät i området. 

Den sedan tidigare föreslagna huvudleden i nord-sydlig riktning genom hela 

området börjar idag bli svår att genomföra. På sträckan mellan Ucklumvägen och 

Hallernaleden är den idag i princip orimlig att bygga bland annat på grund av att 
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den då skulle förstöra stora naturvärden. Denna vägsträckning stryks därför från 

vidare utredning.  

 

En ny huvudväg från Hallernaleden och söder ut är svår att bygga på grund av 

topografi och på grund av planerad och redan byggd bebyggelse som inkräktar på 

eller ligger mycket nära den tidigare föreslagna vägdragningen. Denna vägkoppling 

kan dock vara viktig för att skapa god tillgänglighet till hela området. En ny 

huvudväg i nordsydlig riktning genom området utreds därför närmare som ett 

alternativ på huvudvägnät i det framtida Hallernaområdet. Den föreslagna nya 

huvudvägen bör förlängas vidare söderut ända ner mot de sydligaste delarna av 

området. Se figur 4. För att minska antalet plankorsningar föreslås att dagens 

plankorsning mellan väg 647 och järnvägen stängas. 

 

 

Figur 4: Förslag 1 på ny huvudväg genom Hallerna området. Den norra delen av 

vägsträckningen liknar vägsträckning som finns med i ÖP.  
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Ett annat alternativt sätt att skapa ett huvudvägnät genom Hallernaområdet kan 

vara att använda befintlig väg 647. Genom att rustas upp vägen och koppla vidare 

söder ut via nybyggda vägar och upprustade vägar skapas en ny huvudväg genom 

de södra delarna av området.  Se figur 5. För att minska antalet plankorsningar 

föreslås att dagens plankorsning mellan väg 647 och järnvägen stängas även i detta 

förslag. 

 

 

Figur 5: Förslag 2 på ny huvudväg genom Hallerna området. Den norra delen av 

vägsträckningen går i samma sträckning som befintlig väg. 

 

 



 

  

2012-05-25 

Trafikutredning Hallerna, Stenungsund 

Utredning rörande övergripande trafikförsörjning på Hallerna 

 

12 (28) 

Förslag på var nya bostäder kan byggas. 

Med översiktplanen som grund har i denna trafikutredning antagits var nya 

bostäder kan byggas ut och hur dessa områden kan anslutas till huvudvägnätet. 

Nedan redovisas detta antagna förslag på utbyggnad av bostadsområden. 

 

 

Figur 6: Illustration som beskriver hur många bostäder som antas byggas var och 

hur dessa bostadsområden kan anslutas till vägnätet.  
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Analys av föreslagna 

vägnät. 

Som en del av trafikutredningen har en jämförelse genomförts av hur de två 

föreslagna alternativen på nya huvudvägar klarar av att ta hand om och fördela de 

trafikmängder som kan förväntas i ett fullt utbyggt Hallernaområde. En modell 

över trafiknätet i området har byggts upp och används för att ta fram prognoser för 

framtida trafikmängder. De olika huvudvägnäten i kombination med olika 

kopplingar mot omgivande vägnät har analyserats. 

 

Detta arbete har utförts med hjälp av verktyget VISUM. I VISUM har en modell av 

vägnät och målpunkter i området byggts upp. Vägnätet har sedan belastat med 

dagens trafik och kalibrerats så att trafikmängderna i modellen någorlunda 

överensstämmer med verkliga uppmätta trafikmängder. I figur 7 redovisas 

trafikfördelningen i den uppbyggda modellen av dagens vägnät med dagens 

trafikmängder. Dessa trafikmängder stämmer alltså inte helt med verkliga uppmätta 

trafikmängder men har bedömts likna verkligheten nog bra. 

 

För att beskriva en framtida situation i Hallernaområdet har sedan ytterligare 

bostadsområden och förväntad trafik till och från dessa lagts till i modellen. 

Järnvägstrafiken kommer att öka vilket innebär att fördröjningen för bilister som 

korsar järnvägen i plan förväntas öka. Uppgifter om förväntad framtida tågtrafik 

har använts för att anpassa modellen så att hindret för bilister att korsa järnvägen 

ökas i de framtida scenariorna. I figur 8 till 12 redovisas förväntade trafikmängder i 

olika trafiknät efter att alla planerade bostäder i området har byggts ut och 

järnvägstrafiken har ökat. 
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Figur 7: Trafikfördelning i nuläget enligt modellen. Trafikmängderna i modellen 

stämmer inte exakt med verkliga uppmätta trafikmängder men bedöms ligga nära 

nog för att fungera i detta sammanhang. 

8 500 

8 500 
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Figur 8: Förväntad trafikfördelning i dagens trafiknät om bostadsområdena i 

området byggs ut fullt enligt översiktsplanen. Tågtrafiken förutsätts öka kraftigt 

och därmed förväntas också framkomligheten vid plankorsningarna minska. Trots 

detta förväntas drygt 3 000 fler fordon än idag välja att köra i plankorsningen i 

nordväst. Trafikmängderna på väg 647 och Hallernaleden ökar kraftigt. 

11 600 
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Figur 9: Förväntad trafikfördelning i huvudvägnät enligt förslag 1 med en ny 

trafikled i nordsydlig riktning. Delar av trafiken väljer att köra till och från 

området längst i söder. Ca 3 000 fler fordon än idag förväntas välja att köra i 

plankorsningen i nordväst. Trafikmängderna på väg 647 fördubblas. På delar av 

Hallernaleden ökar trafikmängden kraftigt. 

11 200 
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Figur 10: Förväntad trafikfördelning i huvudvägnät enligt förslag 2 med en ny/ 

ombyggd väg 647. Delar av trafiken väljer att köra till och från området längst i 

söder. Ca 2 000 fler fordon än idag förväntas välja att köra i plankorsningen i 

nordväst. Trafikmängderna på väg 647 ökar kraftigt men vägen rustas upp för att 

klara detta. På delar av Hallernaleden ökar trafikmängden kraftigt. 

10 700 
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Figur 11: Förväntad trafikfördelning i huvudvägnät enligt förslag 2 med planskild 

korsning i nordväst. Ca 1 000 fordon fler förväntas köra i korsningen vid en 

planskild korsning jämfört med vid en plankorsning (se figur 10). En korsning i 

plan förväntas alltså av endast 1 000 fordon upplevas som ett så stort hinder att 

man väljer en annan väg. Troligen skulle dock fler valt att undvika plankorsningen 

om det funnits fler alternativa vägar i området. 

11 600 
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Figur 12: Förväntad trafikfördelning i dagens trafiknät om bostadsområdena 

byggs ut fullt enligt översiktsplanen och en ny trafikplats byggs i nordöst. I övrigt 

inga åtgärder i vägnätet. Figuren visar att en ny trafikplats inte kan förväntas att 

kraftigt avlasta plankorsningen i nordväst. Figuren visar också att 

trafikmängderna på Ucklumsvägen kan förväntas öka kraftigt om en ny trafikplats 

byggs. 

10 700 
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Diskussion kring val av 

framtida vägnät. 

Slutsatser rörande kopplingar till kringliggande 

vägnät. 

Ur figur 7 – 12 ovan kan man dra följande slutsatser rörande kopplingar till 

kringliggande vägnät: 

 

 Genom att koppla huvudvägnätet inom Hallerna mot Vallenvägen i söder 

når man både Stora Högamotet, Stora Höga station och även väg 160 utan 

att behöva korsa järnvägen i plan. Därmed minskar behovet av den 

plankorsningen där väg 647 korsar järnvägen och denna korsning skulle 

kunna stängas. 

 Endast ca 1000 fordon förväntas tycka att plankorsningen med järnvägen i 

nordväst är ett så stort hinder att man väljer en annan väg. Den relativt lilla 

förändringen av trafikströmmarna som en planskildkorsning förväntas föra 

med sig tyder nog snarare på att alternativa vägar saknas än på att 

plankorsningen inte är ett betydande hinder. Ur trafiksäkerhetssynpunkt 

och även ur framkomlighetssynpunkt är det lämpligt att bygga en ny 

planskild korsning.  

 En ny trafikplats i nordöst förväntas inte kunna avlasta plankorsningen i 

nordväst. En trafikplats förväntas bidra till att trafikmängderna på 

Ucklumsvägen ökar kraftigt. Troligen så kraftigt att ombyggnadsåtgärder 

tex bulleråtgärder kommer att krävas längs Ucklumsvägen. En trafikplats i 

det här läget är snarare en åtgärd som är lämplig om man vill ändrar det 

övergripande vägnätet i Stenungsund än en åtgärd som hjälper till att ge 

nog god tillgänglighet till Hallernaområdet. 
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Diskussion kring val av vägnät inom 

Hallernaområdet och förväntade konsekvenser av 

dessa val. 

Både förslag 1 och 2 på framtida huvudvägnät inom Hallernaområdet kommer 

trafikmässigt att fungera.  

 

I söder är båda förslagen liknande. Ny vägar och upprustning av befintliga vägar 

behövs för att kunna ansluta ett nytt större bostadsområde i söder och för att ansluta 

huvudvägnätet mot Vallenvägen i söder. Att bygga nya vägar och upprusta 

befintliga vägar i söder förväntas kosta i storleksordningen 13 miljoner kr i både 

alternativ 1 och 2.  

 

Väg 647 är bitvis slingrig och av relativt låg standard. Om trafikmängderna ökar 

kraftigt på denna väg kommer en upprustning att krävas. I en utbyggnad av 

huvudvägnät enligt alternativ 2 måste vägen rustas upp vilket förväntas kosta i 

storleksordningen 2,5 miljoner kr. Även om man bygger ut ett huvudvägnät enligt 

alternativ 1 förväntas trafikmängderna på väg 647 fördubblas. Vägen är av så pass 

låg standard att en upprustning kan komma att krävas oavsett vilket alternativ av 

huvudvägnät i Hallernaområdet man väljer att bygga ut. 

 

 

Figur 13: Väg 647 är av relativt låg standard och är bitvis slingrig. En 

upprustning kan behövas om trafikmängderna ökar. 

 

En ny huvudväg mellan Hallernaleden och väg 647 enligt alternativ 1 kan vara 

besvärlig att bygga på grund av topografi och på grund av planerad och redan 

byggd bebyggelse som inkräktar på eller ligger mycket nära den föreslagna 
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vägdragningen. Förbindelsen skulle dock kunna byggas ut på ett vis som liknar 

skissen i figur 14. En sådan utbyggnad kommer innebära att en del berg måste 

schaktas bort. Utbyggnad av en koppling liknande denna uppskattas kosta i 

storleksordningen 8 miljoner kr. 

 

 

Figur 14: Skiss över hur ny huvudväg mellan väg 647 och Hallernaleden enligt 

alternativ 1 skulle kunna byggas ut. 

 

 

Figur 15: Skiss över möjlig profil för den norra delen av ny huvudväg enligt figur 

14. 
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I figur 16 framgår att det finns områden som är svåra att nå med bussar som går 

längs huvudvägarna i Hallernaområdet. En utbyggnad av huvudvägnätet enligt 

altenativ 1 ger bättre möjligheter att skapa busslinjer som har hållplatser relativt 

nära alla bostadsområden än alternativ 2.  

 

 

 

Figur 16: Dagens busshållplatser är markerade med en svart cirkel med ca 300 

meters radie. Med röda streckade ovaler markeras ytor som är bebyggda eller kan 

komma att bebyggas som har relativt långt till närmaste busshållplats. 
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Väljer man en utbyggnad enligt alternativ 2 kan huvudvägnätet behöva 

kompletteras med bussgata för att bussen skall kunna nå bostadsområdena mellan 

Ucklumsvägen och Hallernaleden på ett bra sätt. En sådan bussgata ordnas 

lämpligen genom att befintliga och planerade nya infartsvägar i området binds ihop 

så att bussen i alla fall i en riktning kan ta sig fram tvärs igenom området. Ett sätt 

att skapa en sådan förbindelse skulle kunna vara att den nya infartsvägen till ett 

nytt bostadsområde norr om väg 647 förlängs ända upp emot Havsörnsgatan och 

grusvägen vid Halltorp. Grusvägen kan rustas upp och förlängas så att den kopplas 

ihop med Ingas väg, se figur 17.  

 

 

Figur 17: Skiss över hur ny koppling för busstrafik mellan väg 647 och 

Hallernaleden skulle kunna se ut. 

 

Om man bygger en koppling för busstrafik tvärs genom området kommer denna 

väg vara lockande att använda även för biltrafik. Om man erbjuder biltrafiken en 

möjlighet att köra genom området på en väg med låg framkomlighet och låg 

hastighetsgräns som har en sträckning liknande den som visas i figur 17 kan man 

förvänta sig att trafikmängden på vägen blir knappt 2 000 fordon per dygn. För att 

få en så pass låg siffra på trafiken krävs dock troligen att hastigheten för biltrafiken 

begränsas till max 30 km/h både genom skyltning och någon typ av fysiska 
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åtgärder så som busskuddar och/eller avsmalningar tex i form av timglashållplatser. 

I figur 18 visas den trafikfördelningen som kan antas i ett huvudvägnät enligt 

alternativ 2 kompletterad med en bussgata som är möjlig att köra längs även för 

personbilar. 

 

Figur 18: Förväntad trafikfördelning i huvudvägnät enligt förslag 2 och bussgata 

där biltrafik, med låg hastighetsgräns, är tillåten. 
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En ny huvudväg från Hallernaleden och söder ut mot väg 647 enligt alternativ 1 

förväntas belastas med ca 5 000 fordon. Vägen kommer att gå relativt nära några 

befintliga hus vars bullersituation bör studeras närmare om man väljer denna 

lösning. Trafikmängderna på Hallernaleden ökar också jämfört med dagens 

trafikmängder. I alternativ 1 är trafikökningarna speciellt kraftigt i väster och öster. 

Hallernaleden är i sin utformning redan anpassad för betydligt högre trafikmängder 

än de som går där i dag och husen ligger relativt skyddade från vägen. En studie av 

hur bullersituationen i husen längs Hallernavägen påverkas av vidare utbyggnader 

av Hallernaområdet kan dock vara lämpligt att genomföra. Även på väg 647 ökar 

trafikmängderna om man väljer att bygga ut ett trafiknät enligt alternativ 1 och 

bullersituationen i hus nära vägen kan vara lämpligt att studera närmare. 

 

I en utbyggnad enligt alternativ 2 ökar trafikmängderna längs väg 647 kraftigt och 

det kan därför vara lämpligt att studera bullersituationen i hus nära vägen. 

Trafikmängderna på Hallernaleden ökar också jämfört med dagens trafikmängder. 

Även om Hallernaleden är utformad för att klara högre trafikmängder än de som 

går där i dag och husen ligger relativt skyddade från vägen kan en studie av hur 

bullersituationen i husen längs Hallernavägen påverkas av vidare utbyggnader av 

Hallernaområdet vara lämpligt att genomföra. 
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