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1111 DetaljplaDetaljplaDetaljplaDetaljplannnnens omfattningens omfattningens omfattningens omfattning    

1.11.11.11.1 DetaljplaneområdeDetaljplaneområdeDetaljplaneområdeDetaljplaneområde    
Detaljplanen avser ett nytt bostadsområde i Uggledal som beräknas få mellan 300 och 700 
bostäder och där uppskattningsvis 2/3-delar av bostäderna som byggs i den västra delen blir 
flerbostadshus. Naturen är mycket bergig och brant.  
 
Trafikföringen i detaljplanen omfattar ett område som redovisas i figur 1.1, och som 
begränsas av Säröleden och Billdalsvägen. Trafikföringen i detaljplanen förutsätter att infart 
sker från Billdalsvägen i norr. I utredningen har också studerats en angöring till området 
söderifrån, men p.g.a. av områdets karaktär blev lutningarna alldeles för kraftiga. 

 
Figur 1.1 Översikt över planområdet 
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2222 Omgivande gatunätOmgivande gatunätOmgivande gatunätOmgivande gatunät    

2.12.12.12.1 Nuvarande gatunätNuvarande gatunätNuvarande gatunätNuvarande gatunät    
De större närliggande trafiklederna är Säröleden och Billdalsvägen.  I anslutning till 
Billdalsvägen finns ett köpcentrum som har en separat in/utfart. 
 
Billdalsvägen i norr har kapacitet att ta emot ytterligare trafikbelastning utan någon 
ombyggnad. Däremot har vägarna Uggledals byväg och Uggledalsvägen, som båda är 
belägna söder om planområdet, dålig eller mycket dålig kapacitet att ta emot ytterligare 
trafik utan ombyggnad. 

2.22.22.22.2 Framtida gatunFramtida gatunFramtida gatunFramtida gatunätätätät    
Det övergripande vägnätet i närområdet förutsätts likvärdigt i detaljplaneförslaget.  
 
Angöring söderifrån till det västra och östra området har utretts, men har utgått pga. av 
svåra längslutningsförhållanden och för långa transportsträckor fram till byggbara områden. 
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3333 Föreslagen gatustruktur inom detaljplanområdetFöreslagen gatustruktur inom detaljplanområdetFöreslagen gatustruktur inom detaljplanområdetFöreslagen gatustruktur inom detaljplanområdet    
Ett förslag till gestaltning har tagits fram. I området införs rekommenderad hastighet på 
30km/h. 

3.13.13.13.1 Västra Västra Västra Västra gatangatangatangatan    
Västra gatan ansluts i nordväst till Billdalsvägen i en befintlig cirkulationsplats. Strax innan 
anslutningen till Billdalsvägen nyttjas en befintlig bro som byggdes för etableringen av 
köpcentret. Bron ägs av Billdals fast. KB (391:1). Västra gatan är således både en entrégata 
till det nya bostadsområdet och varuleveransväg till köpcentret. 
 
Gatan som har en total längd på ca 620 meter har en gatubredd utav 6 meter med en 4 
meter bred GC-bana som efter korsningen med Östra gatan övergår till en 2 meter bred 
gångbana. Då området är starkt kuperat har gatan en max lutning av ca 5 %, med en minsta 
vertikalradie på 600. Gatan har strax efter anslutningen med östra gatan en förhöjd GC-
överfart där lutningen övergår till en vertikalradie 600. Korsningen har dimensionerats för 
12 meters lastbil (Lbn). 

 
Figur 3.1. Västra gatan 



 6 

 

3.23.23.23.2 Östra Östra Östra Östra gatangatangatangatan    
Östra gatan tar en norrsluttning i anspråk och ansluts i norr till västra gatan i en korsning. 
 
Gatan har en total längd av ca 520 meter och en gatubredd på 6 meter med en 2 meter 
bred gångbana. Då området är starkt kuperat har gatan fått en max lutning av 8 % och med 
en minsta vertikalradie på 1000. 

Figur 3.2. Östra gatan 
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4444 TrafikanalysTrafikanalysTrafikanalysTrafikanalys    

4.14.14.14.1 Befintliga trafikmängderBefintliga trafikmängderBefintliga trafikmängderBefintliga trafikmängder    
Brottkärrsvägen har vid mätningar 2005 en trafikbelastning utav 8900 f/d. 

4.24.24.24.2 TrafikprognoserTrafikprognoserTrafikprognoserTrafikprognoser    
Trafikalstringen från det nya bostadsområdet har bedömts till ca 1 000 fordon per dygn 
(vardagsmedeldygn).  

5555 KollektivtrafikKollektivtrafikKollektivtrafikKollektivtrafik    
En förutsättning för att det nya området ska ges en god tillgänglighet i regionen är en 
god och kapacitetsstark kollektivtrafik.  

5.15.15.15.1 BusstrafikBusstrafikBusstrafikBusstrafik    
Inom området finns ingen kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är på Billdalsvägen – en 
sträcka på mellan 300 till 700 meter från planområdet. 

5.25.25.25.2 Gator med busstrafikGator med busstrafikGator med busstrafikGator med busstrafik    
Bussarna 58, 80 och 89 trafikerar Billdalsvägen med 15 – 20 minuters trafik. 
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6666 GångGångGångGång----och cykeltrafikoch cykeltrafikoch cykeltrafikoch cykeltrafik    

6.16.16.16.1 Befintlig gångBefintlig gångBefintlig gångBefintlig gång---- och cykeltrafik och cykeltrafik och cykeltrafik och cykeltrafik    
Idag finns GC-banor utmed Billdalsvägen. 

6.26.26.26.2 Cykelstråk vid en utbyggnad av planområdetCykelstråk vid en utbyggnad av planområdetCykelstråk vid en utbyggnad av planområdetCykelstråk vid en utbyggnad av planområdet    
Inom detaljplaneområdet anordnas separata cykelbanor. En GC-del kommer att hängas på 
den befintliga bron närmast Billdalsvägen.  
Förutom GC-banan utmed stora delar av västra gatan kommer en nästan 400 meter lång 
och 4 meter bred GC-bana att byggas söder ifrån den befintliga bebyggelsen vid Uggledals 
byväg fram till och utmed västra gatan fram till Billdalsvägen. GC-banan kommer att 
anpassas till naturen, men trots detta blir den brantaste lutningen 8 % på en kortare sträcka.  

6.36.36.36.3 Gångtrafik vid en utbyggnad av planområdetGångtrafik vid en utbyggnad av planområdetGångtrafik vid en utbyggnad av planområdetGångtrafik vid en utbyggnad av planområdet    
Fotgängarna kan röra sig på gångbanor inom hela området. Längs vissa stråk blir det 
gemensamt med cyklister. 

 
Figur 6.1. Översikt över gång- och cykelstråk inom planområdet. 



 9 

 

7777 TTTTillgänglighetillgänglighetillgänglighetillgänglighet    

7.17.17.17.1 Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet vid en utbyggnad av planområdetvid en utbyggnad av planområdetvid en utbyggnad av planområdetvid en utbyggnad av planområdet    
Tillgängligheten till området är på vissa delar besvärlig. Därför kommer viloplatser (bänkar) 
att placeras ut var 75 meter på de sträckor som har brantare lutning är 5 %. 

8888 BelysningBelysningBelysningBelysning    
Samtliga gator och GC-vägar kommer att ha gatubelysning.  

9999 DistributionstrafikDistributionstrafikDistributionstrafikDistributionstrafik    
Intag av varutransporter till köpcentret sker i en korsning med västra gatan.  

10101010 Farligt godsFarligt godsFarligt godsFarligt gods    
Någon riskanalys har inte tagits fram.  

11111111 ParkeringParkeringParkeringParkering    
Parkering för de boende anordnas på särskilt anvisade ytor inne i området. Ingen 
gatuparkering tillåts. 

12121212 TrafikbullerTrafikbullerTrafikbullerTrafikbuller    
Trafikbuller utreds fn. 

13131313 ByggtrafikByggtrafikByggtrafikByggtrafik    
Nästan all byggtrafik förutses trafikera området från Billdalsvägen. Viss trafik kan angöra från 
Uggledals byväg och Uggledalsvägen vid GC-byggnationen. 


