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Förord 

Arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har ackompanjerats av ett enastående engagemang från alla er 

som på ett eller annat sätt berörs av vägarna 153 och 154 i Halland. Vi har fått ta del av mängder av 

berättelser om de båda vägarna via möten, mejl och telefonsamtal.  Allt detta har vi haft med oss när vi 

har fördjupat vår förståelse för vad det finns för brister på vägarna och hur dessa brister bäst ska 

åtgärdas.  

Tack alla engagerade hallänningar för det! 

 

 

 

Elsa Andersson   Agneta Nordström 

Projektledare    Biträdande projektledare 
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Sammanfattning 

Denna åtgärdsvalsstudie har tagits fram under ledning av Trafikverket, på uppdrag av Region Halland. 

Syftet är att ge en bild av vad det finns för brister och behov i trafiksituationen längs väg 153 och väg 

154 i Hallands län samt att föreslå kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Utredningen ska utgöra 

underlag för Region Hallands arbete med en ny infrastrukturplan för Halland. 

Tjänstemän från Varbergs och Falkenbergs kommuner samt Region Halland har deltagit i arbetet. Det 

har funnits ett stort intresse för frågan och ett stort antal berörda organisationer och företag har varit 

engagerade i att beskriva vägarnas funktion och brister. 

Såhär har arbetet gått till: 

 

Inom ramen för utredningen har följande målbild tagits fram: 

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för näringslivets transporter  

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för personresor  

 En konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik  

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i och mellan tätorterna  

De åtgärder som har bedömts ge störst kostnadsnytta och mest måluppfyllelse har sammanställts i två 

paket, A och B. A-paketet har delats in i en bas-version och ett plus-paket med ytterligare några 

åtgärder. 

A - paketet tillgodoser näringslivets behov av god tillgänglighet och trafiksäkerhet samt förbättrar för 

persontrafiken, gång- och cykeltrafiken samt kollektivresandet. Förbättringsåtgärderna i basversionen 

gör det möjligt att justera gällande hastighet till de tunga transporternas behov, d.v.s. 80 km/h. 

Åtgärderna i A plus-paketet förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten ytterligare. En 

schablonberäkning visar att åtgärderna i basversionen kostar 138 - 174 miljoner kronor. Tillsammans 

med plus-paketet blir kostnaden 268 - 387 miljoner kronor. 

 

B - paketet tillgodoser kraven på en mycket god trafiksäkerhet och tillgänglighet för personresor och 

för näringslivets transporter. Paketet innehåller 2+1-väg med hastighetsreglering till 100 km/tim samt 

separerad cykelväg på väg 153 Varberg - Ullared och på väg 154 Falkenberg – Ullared. En 

schablonberäkning visar att åtgärderna i paket B kostar mellan 1025 och 1803 miljoner kronor. 
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1. Bakgrund och upplägg 

1.1. Bakgrund och syfte 

Denna studie omfattar vägarna 153 och 154 i Hallands län. De sträcker sig från Varberg respektive 

Falkenberg till Ullared och vidare mot länsgränsen. Brister när det gäller trafiksäkerhet och 

tillgänglighet har diskuterats under många år och problemen har också uppmärksammats på olika 

sätt, exempelvis i media. 

Trafikverket är väghållare för båda vägarna och ansvarigt för drift och underhåll. Region Halland 

beslutar om prioriteringar av investeringar i den regionala infrastrukturplanen. 

 

Syftet med studien är att ge en bild av stråkens funktion, nuläge och brister för samtliga transportslag, 

bil, buss, gods, cykel och gång. I bästa fall kan samtliga intressenter dela samma bild av situationen. 

Om inte, bör den process som åtgärdsvalsstudiens genomförande innebär, ändå bidra till att det finns 

en större förståelse för de andras behov och verklighetsbeskrivning. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien ska också tänkbara åtgärder analyseras utifrån kostnad, nytta och 

måluppfyllelse. Studiens resultat kommer att utgöra ett underlag till revidering av Regional 

infrastrukturplan för Halland. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har letts av Elsa Andersson (projektledare) och Agneta Nordström 

(biträdande projektledare) med stöd av konsult (Ramböll). Processen har bedrivits tillsammans med 

en arbetsgrupp som träffats löpande en gång per månad från november 2015 - september 2016. 

 

Styrgruppen har bestått av Åse Allberg, verksamhetschef regional samhällsplanering, Region Halland 

och Jörgen Ryding, enhetschef Utredning Väst, Trafikverket. 

 

Målen för åtgärdsvalsstudien har tagits fram i arbetsgruppen och förankrats i styrgruppen. 

 

I arbetet med att identifiera brister och problem har arbetsgruppen haft hjälp av ett dialogmöte den 1 

april 2016 samt en grupp vägtekniskt sakkunniga från Trafikverket och berörda kommuner. 

 

Brister och åtgärdsförslag kopplat till kollektivtrafik har tagits fram under arbetet med stråkanalyser 

som Hallandstrafiken har genomfört i samverkan med kommuner, regional kollektivtrafikmyndighet 

och Trafikverket. 

 

I möten med Södra Cell och Gekås har både brister och åtgärder diskuterats. Dessa möten har framför 

allt genererat steg 1- och 2-åtgärder (se förklaring nästa sida). 

 

Åtgärdsförslagen har tagits fram med utgångspunkt från de identifierade bristerna och framtagna 

målen, Trafikverkets analys av vägarnas nuvarande standard och funktion, samt den bild av framtida 

utveckling som målats upp av intressenter och deltagande organisationer. Åtgärderna har sedan 

utvärderats vad gäller kostnad och nytta. Utvärderingen har gjorts av processledningen (Agneta 
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Nordström och Elsa Andersson med stöd av Kristoffer Persson och Anna-Karin Ekman, Ramböll) i 

samarbete med arbetsgruppen och vägtekniska gruppen samt stämts av med styrgruppen.  

 

I arbetet med att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna har 4-stegsprincipen varit grundläggande. 

4-stegsprincipen innebär att man i första hand ska välja åtgärder som minskar behovet av transporter 

(STEG 1), exempelvis att ersätta bilresor med bussresor. Om inte en sådan åtgärd löser problemet ska 

man pröva möjligheten att effektivisera nyttjandet av befintlig infrastruktur (STEG 2), t ex genom att 

sprida ut flödena över dygnet. Först när även dessa möjligheter har uttömts ska man pröva åtgärder 

som innebär begränsad ombyggnad av infrastruktur i befintligt läge (STEG 3). Om inte åtgärder i steg 

1-3 löser problemet ska man föreslå en nybyggnation och större ombyggnader (STEG 4).  

 

Åtgärderna har delats in i två paket, A och B. Se kapitel 6. 

 

Slutligen har samtliga intressenter bjudits in till ett dialogmöte den 29 augusti 2016 för att kunna 

diskutera och lämna synpunkter på förslagen och paketen. 

 

Slutrapporten har skickats ut på remiss 4 oktober till 4 december 2016. 

 

 

 
Arbetsgruppen: 

Josefin Selander, Tf. avdelningschef samhällsbyggnad Falkenberg, Anita Kryh Avdelningschef 

Samhällsplanering Varberg, Jeanette Larsson Infrastrukturchef, Region Halland, Kristoffer Persson, 

Ramböll, Agneta Nordström och Elsa Andersson, Utredare Trafikverket 

 

Vägtekniska gruppen: 

 Falkenbergs kommun - Linda Larsson och Nina Andersson 

 Varbergs kommun - Mattias Bengtsson 

 Ramböll: Kristoffer Persson 

 Trafikverket: Cory Symoens, Ryno Nilsson, Mats Persson och Camilla Naij  

 Jan Törnell, Niko Kapsimalis, Agneta Nordström och Elsa Andersson 
 

Deltagare på dialogmötena: 

 Företrädare för näringslivet och de boende längs vägarna 

 Falkenbergs och Varbergs kommuner 

 Region Halland 

 Hallandstrafiken 

 Åkeriföretag 

 Arbetstagarorganisationer 

 Trafikverket 
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Övriga som vi har haft kontakt med: 

 Räddningstjänsten 

 Boende 

1.3. Avgränsningar 

Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien är satt till att omfatta hela väg 153 och hela väg 

154 i Hallands län, från väghållningsgränsen vid Varbergs respektive Falkenbergs tätort till 

länsgränsen. I Falkenberg går gränsen norr om cirkulationsplatsen ”Tångarondellen” (väg 154/767) 

eftersom det finns en annan åtgärdsvalsstudie som hanterar själva cirkulationen. 

 

Figur 1 Vägsträckor som behandlas i åtgärdsvalsstudien 

 

Avgränsning av innehåll och omfattning  

Då det inte finns någon järnvägsförbindelse i stråken avgränsas innehållet i studien till vägarna 153 

och 154. Alla transportslag, bil, buss, gods, cykel och gång ska beaktas.   

 

1.4. Intressenter 

Följande grupper har bedömts vara intressenter: 

 

 Näringsliv som nyttjar vägarna för gods, kunder eller arbetsresor 

 Boende längs vägarna 

 Turistnäringen; Gekås och kustområdet är stora målpunkter  

 Falkenbergs och Varbergs kommuner 

 Hallandstrafiken 

 Åkeriföretag som fraktar gods längs vägarna och har dem som arbetsmiljö 

 

Region Halland är beställare av åtgärdsvalsstudien och Trafikverket är ansvarigt för genomförandet. 

  

Väg 153 

Väg 154 
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2. Mål 

2.1. Koppling till transportpolitiska mål 

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

 

2.2. Projektspecifika mål 

Inom projektet har fyra projektspecifika mål lagts fast. Det finns ingen inbördes prioritering mellan 

dessa. 

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för näringslivets transporter  

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för personresor  

 En konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik  

 God tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i och mellan tätorterna  
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3. Förhållanden och förutsättningar  

3.1. Beskrivning av stråken 

 

Bil- och godstrafik  

 

Väg 153 är 54 km lång i Halland och går igenom orterna Gödestad, Rolfstorp, Ullared, Ätran och 

Fegen till Jönköpings länsgräns. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan Varberg och Värnamo. Väg 

153 är en viktig länk i det regionala vägnätet mellan Småland/de inre delarna av Halland, och kusten 

och väg E6 och Varbergs hamn som är utpekad som riksintresse. Vägen ingår som en del av det 

nationella funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) och fungerar som en viktig länk för både gods- och 

långväga personresor. Mellan Varberg och Ullared är vägen också utpekad i FPV för såväl 

kollektivtrafik som för dagliga arbetsresor. Vägen är i sin helhet klassad som en BK11-väg vilket 

innebär att den bedöms ha full bärighet.  

Väg 153 är av betydelse för näringslivets transporter inte minst för skogsnäringen där skogsprodukter 

ska från Småland till Hallandskusten. Viktiga målpunkter är bl a Södra Cell, Derome och Varbergs 

hamn. Vägen är rekommenderad som primär transportled för farligt gods. 

Stråket är av stor vikt för turistnäringen till Ullared (Gekås), samt för turistresenärer från Småland ut 

till kusten under sommaren.  

Vägen har två körfält med mitträffling på de sträckor där det är möjligt och lämpligt. Vägens standard 

varierar längs stråket med en vägbredd mellan 7 och 10 meter, men i huvudsak håller den 7 – 8 meter. 

Vägens linjeföring är på flera sträckor kurvig och det förekommer stora variationer i vägens topografi. 

Det finns partier där det finns brister i säkerhetszonen utmed vägen med fasta oeftergivliga föremål 

och höga slänter. Hastighetsgränsen varierar mellan 70 och 80 km/tim längs stråket förutom en kort 

sträcka före Jönköpings länsgräns där hastighetsgränsen är 90 km/tim. Genom tätorterna har vägen 

lägre hastighet. Trafiksäkerhetskameror finns på sträckan mellan Klastorp och Rolfstorp. Ytterligare 

åtta kameror kommer att placeras ut öster om Ullared år 2017. 

 

Väg 154 är 46 km lång i Halland och går från Falkenberg genom orterna Köinge, Ullared, 

Fridhemsberg och Älvsered till Västra Götalands länsgräns. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan 

dessa orter samt från orterna till Borås och Falkenberg. Vägen är en viktig länk i det regionala vägnätet 

mellan Västra Götaland/de inre delarna av Halland, och kusten, väg E6 och Falkenberg. Vägen ingår 

som en del av det nationella funktionellt prioriterade vägnätet(FPV) och fungerar som en viktig länk 

för både gods- och dagliga arbetsresor. Mellan Falkenberg och Ullared är vägen också utpekad i FPV 

för kollektivtrafik. Vägen är i sin helhet klassad som en BK11-väg vilket innebär att den bedöms ha full 

bärighet.  

Vägen har två körfält med mitträffling på de sträckor där det är möjligt och lämpligt. Vägen är i 

huvudsak 8 meter bred men mellan Ullared och Sumpafallen och söder om Köinge finns det två 

                                                           
1 Bärighetsklass 1 



 
 

12 (60) 

 

 

sträckor som är 6 meter breda. Vägens linjeföring är god. Det finns partier där det finns brister i 

säkerhetszonen med fasta oeftergivliga föremål. Hastighetsgränsen är 80 km/tim längs stråket 

förutom genom tätorterna som har lägre hastighet. Trafiksäkerhetskameror finns på sträckan mellan 

Vinberg och Bergagård. Ytterligare åtta kameror kommer att placeras ut mellan Ljungby kyrka och 

Ullared år 2017.  

Väg 154 är av betydelse för näringslivets transporter och är rekommenderad som primär transportled 

för farligt gods. 

Inom orterna får väg 153 och väg 154 en viktig lokal funktion. De flesta orterna delas av vägarna och 

för att ta sig mellan målpunkter som hem, skola, matbutik och dylikt måste man använda vägarna, 

antingen man går, cyklar eller kör bil.  

 

Figur 2 Gällande hastighetsgränser på väg 153 och väg 154. 
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Kollektivtrafik 

 

Det finns sju busslinjer inom det aktuella området. Turtätheten är som bäst 19 dubbelturer per dygn, 

vilket innebär ca en buss i timmen med några extraturer morgon och kväll på vardagar. 

 
Figur 3 Turtäthet för busslinjer i det aktuella området 

 
Kollektivtrafikmyndighetens primära uppdrag är resor till arbete och studier. Många undersökningar 

visar att om restiden uppgår till mer än 45‐60 minuter så minskar andelen pendlare drastiskt. På 

sträckorna Falkenberg - Ullared och Varbergs - Ullared, där arbetspendlingen är relativt stor, är 

restiden med buss cirka 40 minuter.  

Stråken Varberg - Ullared och Falkenberg - Ullared klassificeras som medelstarka i det regionala 
trafikförsörjningsprogramet.    
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Gång- och cykeltrafik 

 

Möjligheten att ta sig fram säkert och tryggt till fots eller med cykel mellan orterna är begränsad 

eftersom det till stor del saknas egna separerade ytor för dessa trafikantgrupper. Det finns behov av att 

cykla och gå utmed vägarna för att ta sig till och från busshållplatser samt mellan tätorterna längs 

sträckan. Brister i gång- och cykelnätet påverkar också möjligheten för skolbarn att själva ta sig till 

skolan eller busshållplatsen. 

På sträckan mellan Varberg och Ullared finns enbart kortare snuttar med gång- och cykelväg men det 

finns inte ett sammanhängande nät. I samband med tätortsåtgärderna i Ullared som genomfördes 

sommaren 2016 förbättrades möjligheterna för gång- och cykeltrafik inom tätorten. 

 Åkullaleden och Cykelspåret väst är cykelleder för rekreativ cykling som främst går på det mindre 

vägnätet i blandtrafik.  De rekreativa cykellederna är inte ett attraktivt alternativ för arbetspendling då 

det inte har en gen sträckning och inte knyter an till bebyggelsen.  

Från Ullared och österut till Gällared, Ätran och Fegen finns Ätranbaneleden, en cykelväg som till stor 

del går på de gamla banvallarna. Sträckningen är relativt gen och kopplar till orterna på sträckan.  

På sträckan mellan Falkenberg och Ullared finns en separat cykelväg mellan Falkenberg och Vinberg.  

Norr om Bergagård vid Ljungby kyrka har en gång- och cykelport byggts och från Bergagård söderut 

mot Vinberg planeras en gång- och cykelväg. På resterande del av sträckan saknas gång- och cykelväg.  

Norr om Ullared vidare till Fridhemsberg och Älvsered går Pyttebaneleden, som främst följer den 

gamla banvallen. 

 

Figur 4 Gång- och cykelvägar i området.   
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3.2. Trafikmängder och trender 

 

Enligt beräkningar från Trafikverket har trafikökningen av biltrafik och godstrafik på vägarna varit 

relativ hög, främst på avsnitten Falkenberg-Ullared (cirka 3 % per år mellan 2001 och 2013) och 

Varberg – Ullared (cirka 2-3% per år mellan 2001 och 2013). Generellt brukar trafikökningen ligga 

kring 1-2 % per år.  Trafikökningen är anmärkningsvärd då befolkningen i orterna inte har ökat 

nämnvärt, förutom i kommunhuvudorterna. Under perioden har dock antalet besökare och 

arbetstillfällen ökat, framför allt i Ullared, som ett resultat av Gekås och andra företags expansion. 

Om denna trend fortsätter skulle exempelvis avsnittet mellan Köinge och Ullared som i dag har en 

trafikmängd på ca 4300 år 2030 ha en trafikmängd överstigande 6000 fordon/dygn. 

 

Figur 5 Årsdygnstrafiken (ÅDT) på väg 153 och 154. 
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Godstrafik 

 

 

Figur 6 Trafikmängd tung trafik på väg 153 och 154. 

 

Väg 153 och väg 154 trafikeras av godstrafik till och från Varberg och Falkenberg, hamnar, E6 samt till 

och från verksamheter längs sträckan. Andelen tung trafik på väg 153 är cirka 10-11% och på väg 154 

något lägre. 

Förutom start och målpunkter utanför stråken är Ullared en viktig punkt. Den tunga trafiken öster och 

norr om Ullared är avsevärt mindre omfattande. 

Kollektivtrafik 

Resandet med buss har ökat sedan 2013 på samtliga busslinjer i området. Antalet resenärer ökade 

mellan år 2013 och 2015 med knappt 89 000.  Störst ökning har linje 555 Falkenberg-Ullared-Älvsered 

samt linje 651 Varberg-Ullared haft. Båda linjerna har också flest antal dubbelturer, 19 st.  

Tabell 1 Resandeutveckling med buss från år 2013 till år 2015. 

Busslinje Linjenamn 
Resande 
2013 

Antal DT per 
vardag 2013 

Resande 
2015 

Antal DT per 
vardag 2015 

Resandeutv.
2013-2015 

555 Falkenberg - Ullared - Älvsered 192 595 19 215 651 19 23 056 

651 Varberg - Ullared 133 975 18 153 770 19 19 795 

556 Falkenberg - Vessigebro - Ullared 123 845 17 139 819 17 15 974 

558 Ullared - Ätran - Fegen 44 573 10 59 584 10 15 011 

661 Varberg - Rolfstorp - Karl Gustav 30 535 6 41 606 6 11 071 

557 Falkenberg - Vessigebro - Ullared 11 385 2 14 468 2 3 083 

362 Ullared - Svenljunga 1 462 1 2 166 6 704 

Totalt   538 370 73 627 064 79 88 694 
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Variationer i trafikmängd 

Trafikmängden på en viss vägsträcka anges ofta som årsdygnstrafik, ådt. Detta är ett sammanvägt 

medelvärde som bygger på de mätningar som görs fyra gånger under ett år. För väg 153 och 154 

gjordes den senaste mätningen år 2013 och den gjordes under följande perioder: februari/mars, 

april/maj, augusti samt oktober/november.  

Utifrån dessa mätningar kan variationen under året beräknas. Beräkningen bygger på en teoretisk 

fördelning över året baserad bland annat på vägtyp. Figuren till vänster nedan visar denna variation 

för en mätpunkt väster om Ullared. Den visar att skillnaderna i trafikvolym över året är tydliga med en 

markant topp under sommarmånaderna. På motsvarande sätt visar figuren till höger en mätpunkt på 

väg 154 söder om Ullared med ett liknande mönster, men med en tydligare topp under 

sommarmånaderna. 

  

Figur 7 Teoretiskt medeldygnsflöde, väg 153 och väg 154 Källa Trafikverket, vägtrafikflödeskartan. X-axeln visar 

årets månader från vänster till höger. Y-axeln visar antal fordon. 

 

I Figur 8 åskådliggörs variationerna i trafikflöde från de enskilda mätningarna som utförts under år 

2013.  Figuren åskådliggör att det finns stora variationer i trafikflödet under året och att det periodvis 

är trafikflöden som skiljer sig markant från årsdygnstrafiken (ÅDT).   

 

Figur 8 Årsdygnstrafiken (ÅDT) för år 2013 i anslutning till Ullared. Figuren visar även den lägsta samt den högsta 

mätningen som räknats på de enskilda platserna.  
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3.3. Olycksstatistik 

För att bedöma hur olycksdrabbat ett vägavsnitt är, finns en modell som Trafikverket brukar använda 

och som kallas TS-EVA eller Lill-EVA. Man jämför då antalet inträffade olyckor (i databasen STRADA) 

på den aktuella sträckan, med ett schablonvärde som bygger på statistik från sträckor med liknande 

utformning och förutsättningar. Om det undersökta vägpartiet sticker ut genom att det händer fler 

olyckor, kan man dra slutsatsen att det bör vara meningsfullt att se över utformningen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det framför allt är sträckorna Varberg - Ullared och Falkenberg 

- Ullared som uppvisar högre olyckssiffror än schablonvärdet.  

Nedan redovisas också olyckstyp för de fyra delsträckorna. 

 

Väg 153 Varberg-Ullared 

Cirka 27 km lång sträcka 

Antal olyckor enligt schablon i TS-EVA: 7,9 olyckor per år  

Verkligt (polisrapporterat): 10,5 olyckor per år  

Siffrorna ovan gäller polisrapporterade olyckor. 

I det följande används både polisrapporterade och sjukvårdsrapporterade olyckor. 

Olycksfördelning cirka 45 % singelolyckor, ca 30 % korsningsolyckor, cirka 10 % mötesolyckor, övriga 

olyckstyper. Enligt statistik för åren 2006-2015, polis- och eller sjukvårdsrapporterat, skedde 146 

personskadeolyckor varav 1 dödsolycka och 6 med allvarliga skador. 

 

Väg 153 Ullared-länsgränsen 

Cirka 27 km lång sträcka   

Antal olyckor enligt schablon i TS-EVA: 3,5 olyckor per år  

Verkligt (polisrapporterat): 3 olyckor per år  

Siffrorna ovan gäller polisrapporterade olyckor. 

I det följande används både polisrapporterade och sjukvårdsrapporterade olyckor. 

Olycksfördelning cirka 40 % singelolyckor, cirka 20 % älgolyckor, ca 20 % korsningsolyckor, övriga 

olyckstyper. Enligt statistik för åren 2006-2015, polis- och eller sjukvårdsrapporterat, skedde 41 

personskadeolyckor varav 3 allvarliga olyckor. 
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Väg 154 Falkenberg-Ullared 

Cirka 29 km lång sträcka  

Antal olyckor enligt schablon i TS-EVA: 4,8 olyckor per år  

Verkligt (polisrapporterat): 8 olyckor per år  

Siffrorna ovan gäller polisrapporterade olyckor. 

I det följande används både polisrapporterade och sjukvårdsrapporterade olyckor. 

Olycksfördelning cirka 50 % singelolyckor, cirka 25 % korsningsolyckor, övriga olyckstyper. Enligt 

statistik år 2006-2015, polis- och eller sjukvårdsrapporterat, skedde 103 personskadeolyckor varav 2 

dödsolyckor och 4 allvarliga. 

 

Väg 154 Ullared-länsgränsen 

Cirka 19 km lång sträcka 

Antal olyckor enligt schablon i TS-EVA: 1,6 olyckor per år   

Verkligt (polisrapporterat): 2,6 olyckor per år, svårt att dra slutsatser med så små tal  

Siffrorna ovan gäller polisrapporterade olyckor. 

I det följande används både polisrapporterade och sjukvårdsrapporterade olyckor. 

Olycksfördelning cirka 60 % singelolyckor, cirka 15 % korsningsolyckor, övriga olyckstyper. Enligt 

statistik år 2006-2015, polis- och eller sjukvårdsrapporterat, skedde 34 personskadeolyckor varav 2 

dödsolyckor och 6 allvarliga. 

 

Underlag från räddningstjänsten 

Räddningstjänsten i Väst har levererat underlag som redovisar antalet händelser på väg 153 och 154 

där räddningstjänsten har varit på plats. För åren 2013-2015 anger de följande antal händelser. 

Tabell 2 Antalet händelser där räddningstjänsten varit på plats utmed väg 153 och väg 154.  

Plats 2013 2014 2015 

Väg 153 18 18 16 

Väg 154 12 11 10 

Totalt 30 29 26 
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3.4. Miljö- och kulturvård 

Vattenskydd 

Utmed sträckorna finns vattenskyddsområden i Vinådalen, Köinge, Ullared, Ätran och Fegen. Inget av 

vattenskyddsområdena har bedömts ha en så hög riskklass att de finns med på den prioriterade listan 

som tagits fram av Trafikverket.  

Buller 

Längs väg 153 och 154 finns 101 fastigheter har mer än 60 dBA och 5 st har mer än 65 dBA. De som har 

mer än 65 dBA har fått fasadåtgärder. I dagsläget finns inga planer på åtgärder för de fastigheter som 

har mindre än 65 dBA vid fasaden. Av dem som har mer än 60 dBA men inte 65 dBA ligger 56 

fastigheter längs väg 153 och 40 längs väg 154. 

Riksintressen och skyddsvärda miljöer 

Följande vägar och järnvägar är utpekade som riksintresse för kommunikationer:  

 Väg E6 och Västkustbanan  

 Väg 154 på sträckan som ligger söder om väg E6 

 

Söder om Gödestad och Rolfstorp går gränsen för den yttre skyddszonen för världsarvet Grimeton. Ett 

flertal natura 2000 områden finns inom utredningsområdet och de klassas som riksintresse. Strax 

öster om Rolfstorp ligger Gässlösa naturreservat som är ett Natura 2000 område. Naturreservatet 

ligger norr om väg 153 i direkt anslutning till vägen. Sjön Svarten som väg 153 passerar är ett Natura 

2000 område. Området omfattar även en å som rinner söderut från Svarten och som passerar väg 153. 

Högvadsån är ett Natura 2000 område som korsar både väg 153 och väg 154. Hjärtaredsån omfattas av 

riksintresse för naturvård och ingår i samma riksintresseområde som Högvadsån.  

I Falkenbergs kommun tangerar väg 153 ett område av riksintresse för naturvård i Fegen.  

Väg 154 följer till stor del Ätradalen från Falkenberg till Ullared och vidare norrut. Ätradalen är ett 

riksintresse ur både kulturmiljö och naturvård.  

Utifrån kulturmiljö beskrivs Ätradalen enligt följande: Dalgångsbygd med sammanhållet, väl hävdat 

odlingslandskap, kommunikationsstråk och ett av Hallands fornlämnings tätaste områden, som helhet 

präglat av mångsidiga försörjningsaktiviteter sedan medeltiden. Ur ett naturvårdsperspektiv beskrivs 

Ätradalen-Högvadsån enligt följande: Stora geovetenskapliga värden och en särpräglad topografi. Rikt 

växt- och djurliv med många hotade och sårbara arter. 
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3.5. Befolkning, sysselsättning och pendling 

Orterna som stråken berör är förhållandevis små – undantaget kommunhuvudorterna Varberg och 

Falkenberg. Förutom dessa är Ullared den största orten i stråket med cirka 800 invånare. 

Totalt sett har befolkningen ökat i de elva tätorterna under perioden 2008 till 2015.  Bland de elva 

tätorterna kring väg 153 och 154 är det sju som haft en positiv befolkningsutveckling. Störst 

befolkningsökning har Falkenbergs- och Varbergs tätorter haft medan Bergagårds- och Ullareds tätort 

minskat mest i antal.  

 

Figur 9 Befolkning samt befolkningsförändring mellan åren 2008 och 2015. 

 

Tabell 3 Befolkningsförändring. 

Tätort 
Befolkning 
2008 

Befolkning 
2015 

Antal  
2015-2008 

Procent  
2015-2008 

Falkenberg 19 359 21 360 2 001 10.3 

Varberg 26 408 28 362 1 954 7.4 

Rolfstorp 505 529 24 4.8 

Vinberg 591 599 8 1.4 

Vinbergs kyrkby 213 220 7 3.3 

Skällinge 620 625 5 0.8 

Vessigebro 760 761 1 0.1 

Ätran 409 400 -9 -2.2 

Älvsered 462 444 -18 -3.9 

Ullared  819 796 -23 -2.8 

Bergagård 255 224 -31 -12.2 

Totalt 50 401 54 320 3 919 7.8 



 
 

22 (60) 

 

 

 

Trots en vikande befolkning har Ullareds tätort ökat i antalet sysselsatt dagbefolkning sedan år 2008. 

Antalet sysselsatta ökade med 688 personer (47 procent) och är den näst största ökningen bland 

tätorterna. Varbergs tätort hade den största ökningen av antalet sysselsatta medan Vinbergs tätort 

minskat mest.  

 

Figur 10 Sysselsatt dagbefolkning i tätorter samt utvecklingstrend från år 2008. 

 

Tabell 4 Förändring i antal sysselsatta.  

Tätort 
Sysselsatta 
2008 

Sysselsatta 
2014 

Antal  
2014-2008 

Procent 
 2014-2008 

Varberg 14 312 16 279 1 967 13.7 

Ullared 1 460 2 148 688 47.1 

Falkenberg 9 494 10 120 626 6.6 

Rolfstorp 120 170 50 41.7 

Bergagård 49 60 11 22.4 

Vinbergs kyrkby 448 451 3 0.7 

Vessigebro 249 237 -12 -4.8 

Skällinge 123 107 -16 -13.0 

Ätran 336 309 -27 -8.0 

Älvsered 134 83 -51 -38.1 

Vinberg 87 25 -62 -71.3 

Totalt 26 812 29 989 3 177 11.8 

 

Kartan nedan visar den totala inpendlingen till tätorten dvs. inte bara inpendling från de utvalda 

tätorterna. Störst total inpendling 2014 visar Varbergs tätort upp med dryga 8 200 personer. Ullared 

har också en stor inpendling totalt sett och kommer på en tredjeplats strax efter Falkenberg tätort.  
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Figur 11 Inpendling till tätorterna år 2014. 

 

Tabell 5 Pendlingsrelationer år 2014. 

Pendling 2014 Till 

Från Falkenberg Vinberg Vessigebro 
Vinbergs 
kyrkby Bergagård Ullared Älvsered Varberg Rolfstorp Skällinge Ätran 

Falkenberg 5417 5 47 169 16 486 5 569 4 0 80 

Vinberg 107 10 5 22 * 28 0 20 0 0 4 

Vessigebro 92 0 69 * * 20 0 18 0 0 * 

Vinbergs kyrkby 37 * * * * 4 0 6 0 0 0 

Bergagård 45 * * 6 19 12 * 5 0 0 * 

Ullared 32 0 * * 0 182 * 22 * * 12 

Älvsered 13 0 0 0 * 39 34 13 0 0 9 

Varberg 304 * * 10 0 260 0 8076 34 21 * 

Rolfstorp 6 0 0 * 0 18 0 90 36 * 0 

Skällinge 6 0 0 0 0 14 0 108 17 45 * 

Ätran 13 0 0 0 0 37 0 * 0 0 34 

*= relation med 1-3 pendlare, borttagna pga. av sekretess 

 

Tabellen ovan visar pendlingsrelationerna mellan de elva tätorterna. Det är tydligt i pendlingsmatrisen 

att Falkenbergs, Varbergs och Ullareds tätorter har en stor inpendling från övriga tätorter i området.  

I stråket Falkenberg-Ullared är pendlingsströmmen (brutto) ca 1 100 personer om vi summerar all 

pendling mellan tätorterna i stråket. I relationen Varberg-Ullared uppgår bruttopendlingen till 560 

pendlare. Betydligt mindre pendling finns i relationerna Ullared-Älvsered samt Ullared-Ätran, 39 

respektive 49 personer. 
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3.6. Näringsliv 

Det finns ett flertal företag i stråken och dess omland som genererar flöden på stråken. Nedan beskrivs 

de företag som bedöms generera de största flödena. 

Gekås 

Gekås är ett lågprisvaruhus i Ullared med 4,8 miljoner besökare årligen. Butiksytan uppgår till 35 000 

kvadratmeter. Antalet besökare per dag varierar kraftigt, från mellan 4000–12000 besökare/dag i 

lågsäsong till 11 000-24 000 besökare/dag i högsäsong.  Detta illustreras i figur 12 nedan. Topparna är 

i juli (vecka 28) och oktober/november (vecka 40-48). I juli 2015 slog Gekås besöksrekord, då 28 900 

kunder besökte varuhuset under en dag. 

 

Figur 12 Besökare per vecka vid Gekås varuhus. 

 

Gekås har upp till 1 800 anställda under högsäsong och enligt egna uppgifter säljer då varuhuset varor 

motsvarande cirka tre långtradare i timmen. Vilka rutter godstransporterna till Gekås tar har inte gått 

att få fram, men då många av de varor som säljs importeras via Göteborgs hamn är det rimligt att anta 

att huvuddelen av dessa varor transporteras via E6 till Varberg och via väg 153 mot Ullared. 

Ullared är inte bara ett shoppingcenter utan utvecklas alltmer till ett komplett destinationsmål med 

året-runt-camping, hotell, bad, och musikevenemang.  

I den sk Gekåsbyn ingår camping, stugby, motell och hotell. Där övernattar 3 500 personer när det är 

fullbelagt vilket det är ca 100 dagar per år. Antalet gästnätter framgår av tabellen nedan.  

År 2015: 445 100 gästnätter 

År 2014: 324 920 gästnätter 

År 2013: 265 697 gästnätter 

Enligt uppgifter från Gekås kom det mellan 3000-3500 bussar med besökare under 2015. Om det 

antas att varje buss har 50 passagerare innebär det att ca 150 000 – 175 000 besökare under 2015 kom 
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med buss, resenärer med linjetrafiken är inte inräknade. Om denna siffra jämförs med det totala 

antalet besökande så är andelen som kommer med buss relativt blygsam (under 5 %). 

Gekås har nyligen infört intelligenta skyltar på parkeringen som ska hjälpa kunder att snabbare hitta 

en ledig parkering. Man arbetar också aktivt med att marknadsföra möjligheten att åka buss till 

Ullared eftersom det vid besökstoppar kan vara svårt att få parkeringarna att räcka till. 

Här är ett utdrag från deras hemsida: 

 

 

 

Södra Cell 

Södra Cell Värö är ett sågverk och ett sulfatmassabruk som producerar pappersmassa och energi i 

form av fjärrvärme, el och biobränsle. Bruket har ca 350 anställda. Det producerar cirka 425 000 ton 

pappersmassa om året, varav huvuddelen (cirka 86 procent) exporteras.  

2014 beslutade Södra att investera 4 miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. 

Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton 

massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.  Det 

innebär en betydande ökning av transporterna. Redan idag har man ett kontinuerligt flöde av 

transporter på väg 153, varje dag året runt. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfatmassa
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Strängbetong 

Strängbetong ligger vid väg 41 precis utanför Veddige och producerar betongelement, där cirka 50 % 

går till husbyggen. Inga stora investeringar planeras framöver så flödena kan antas vara relativt 

konstanta framöver. 

En del av transporterna går på väg 153, även om detta inte är den primära transportlänken för 

Strängbetong. Väg 153 undviks på grund av att man bedömer att den har lägre standard och sämre 

framkomlighet och tillförlitlighet än exempelvis väg E6 och väg 41. 

Derome AB 

Derome är en träindustri som hanterar hela kedjan från skog till färdigt hus. Företaget växer kraftigt 

och har ökat antalet anställda från 900 till 1600 medarbetare på två år.  

Deromes verksamhet är utspridd över länet. För anläggningarna i Okome och Kinnared utgör väg 153 

anslutningslänken mot Derome/Åsby och norrgående transporter. 

Anläggningen i Derome hanterar totalt 200-300 lastbilstransporter en vanlig dag, med jämnt antal 

inkommande och utgående fordon.  

De övriga halländska anläggningarna har 10-100 lastbilstransporter på ett dygn.  
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3.7. Hållbarhet och hälsa 

 

Kollektivtrafik 

”En konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik” är ett av de fyra målen i denna åtgärdsvalsstudie. 

Att stärka kollektivtrafiken och öka dess andel av transportarbetet är viktiga pusselbitar i 

omställningen till ett hållbart transportsystem och detta avspeglar sig i visioner, mål och strategier 

både för Varbergs och Falkenbergs kommuner.  

Hallandstrafikens mål utifrån de strategiska målen i Trafikförsörjningsprogrammet är att resandet 

med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. 

Kollektivtrafiken bidrar också till en säker trafik. Att öka andelen som åker kollektivt är också ett sätt 

att effektivisera trafiken, eftersom det ökar kapaciteten och trafiksäkerheten på vägen. Detta stämmer 

också väl överens med andemeningen i 4-stegsprincipen - att man ska försöka undvika ombyggnader 

om det istället går att lösa problemen med effektivisering och optimering.  

En viktig faktor för kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen är hur lång tid resan tar med 

buss jämfört med vad den tar bil. Denna kan mätas som restidskvot (restiden för buss i minuter delat 

med restiden för motsvarande resa med bil). Om man mäter tiden från hållplats till hållplats ligger 

restidskvoten på en mycket bra nivå, ca 1,3, på både väg 153 och 154. Restiden påverkas dock starkt av 

turtätheten, vilket gör att bussresan i verkligheten kan ta betydligt längre tid än motsvarande bilresa.  

För att behålla den goda restidsrelationen från hållplats till hållplats, är det viktigt att åtgärder för att 

öka framkomligheten på vägen påverkar både bil och buss i positiv riktning. En typ av åtgärd där detta 

särskilt behöver beaktas är förbifarter förbi samhällen. Risken finns då att tiden för bilresan kortas ner 

medan bussen, om den ska gå in i samhället, tar längre tid och samtidigt får göra fler vinkelräta 

svängar. Ett sätt att mildra effekten är att flytta ut busshållplatsen till den nya förbifarten och anlägga 

bra och gena gång- och cykelvägar dit. Då kan åtgärden vara positiv även för bussresenärerna, 

åtminstone för dem som inte har start- eller målpunkt i orten. 

Att trafiksäkerheten generellt är god för kollektivtrafik beror till stor del på att den delen av resan när 

man vistas på fordonet är mycket säker. Olyckor händer däremot på hållplatser och på vägen till och 

från dessa. Det är därför viktigt att uppmärksamma hela resan från dörr till dörr.  

Gång- och cykeltrafik 

Fysisk aktivitet motverkar våra vanligaste folksjukdomar. Vi rör oss allt mindre. Samtidigt ökar 

kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan. Möjligheten att gå, cykla, skejta eller på 

annat sätt röra sig till vardags påverkas av bebyggelsens struktur, innehåll och utformning.  

Merparten av alla cykelresor som görs är kortare än fem kilometer. Den åldersgrupp som cyklar mest 

är barn och ungdomar med den högsta andelen cykelresor.  Sett till att avstånden mellan orterna 

utmed väg 153 och väg 154 ofta överskrider fem kilometer är det främst inom orterna som det finns 

potential att öka andelen cykelresor.  För att barn och ungdomar ska kunna ta sig själv mellan olika 

platser är det viktigt att det finns en infrastruktur som tillåter att man kan röra sig både längs vägarna, 

och tvärs vägarna på ett trafiksäkert sätt.  

Behovet av cykelvägar har inventerats enligt den s.k. Kågesonmodellen där man utifrån tätorternas 

storlek och avstånd sinsemellan bedömer hur stort behovet av cykelvägar är. Ingen av de sträckor som 

har stort behov av cykelväg enligt modellen ligger inom avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie. 
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Tabell 6 Schablon som underlag för en bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter enligt 

Kågesonmodellen. 

Antal invånare i den 
mindre av orterna 

Högsta avstånd mellan 
orterna, km 

500 - 1 000 3 

1 000 – 2 000 6 

2 000 – 5 000 10 

5 000 – 10 000 12 

10 000 – 20 000 15 

> 20 000 20 
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4. Problembeskrivning 

I detta kapitel redovisar vi de problem och brister som vi har identifierat i förhållande till de mål vi har 

satt upp. Bristerna redovisas utan någon inbördes rangordning.  

Redovisning av de problem och brister som kom fram under dialogmötet den 1 april 2016 finns i bilaga 

1.  

Brister för godstransporter och bilresor 

Väg 153 byggdes för många år sedan med den teknik och standard som gällde då. Några delar har 

byggts om, men flera sträckor kvarstår. Vägens linjeföring är på flera sträckor kurvig och det 

förekommer stora variationer i vägens topografi. Vad som särskilt påverkar långtradarna, motorfordon 

med släp, är de många och långa backarna som finns längs väg 153. Dels förlorar dessa fordon mycket 

av sin hastighet upp för backarna vilket medför att det lätt uppstår köer/förtätning av trafik bakom 

dem, och dels har den tunga trafiken extra utmaningar under vinterhalvåret med dessa nivåskillnader 

för sin framkomlighet uppför som nedför. 

För väg 154 har många sträckor byggts om men det kvarstår främst två delar där vägbredden är 6 

meter. När vägen är så smal uppstår problem vid möte, främst med tunga fordon, och särskilt om det 

samtidigt är någon som går eller cyklar längs vägen. Det finns också en svacka vid den ena av dessa 

sträckor och som trafikant ”ser” och tror man att vägen är fri från mötande fordon men det kan döljas 

trafik i svackan.  

Det finns oeftergivliga föremål som t.ex. träd, stolpar, vägtrummor och bergsskärningar inom 

säkerhetszonen för både väg 153 och väg 154. Bredden på säkerhetszonen bestäms utifrån den 

hastighet som gäller samt vägens linjeföring (kurvor eller raksträckor). 

På väg 153 och väg 154 finns korsningar med hög andel svängande fordon där det vid främst 

vänstersvängar finns risk att bli stående när man väntar på mötande trafik. Det skapar dels 

framkomlighetsproblem men framför allt ökar risken att bli påkörd bakifrån.  

Brister för en attraktiv kollektivtrafik 

Under våren 2016 genomförde Hallandstrafiken stråkanalyser av stråken Varberg - Ullared och 

Falkenberg - Ullared eftersom dessa stråk är klassade som medelstarka i trafikförsörjningsprogramet. 

Dessa analyser genomfördes i samverkan med berörda kommuner, regional kollektivtrafikmyndighet 

och Trafikverket. Bristerna här nedan kommer i huvudsak från dessa stråkanalyser.  

Generellt på sträckorna så saknas gång- och cykelvägar längs vägarna och säkra passager över vägen 

vilket leder till låg tillgänglighet till busshållplatser.  

Att vägens linjeföring på flera sträckor är kurvig och har stora variationer i topografin leder till dåliga 

siktförhållanden för bussförare och väntande resenärer vid hållplatser, krängningar vilket ger minskad 

åkkomfort för passagerare samt svårighet att möta annan tung trafik.  

Merparten av busshållplatserna har en låg standard där det saknas ytor för bussen att köra av vägen 

och det finns ingen yta för väntande passagerare att stå på.  Att bussen tvingas stanna ute i körbanan 

är en lösning med låg trafiksäkerhet som även påverkar framkomligheten längs vägen.   



 
 

30 (60) 

 

 

På flera platser i anslutning till hållplatser saknas lösningar för att underlätta byte mellan 

transportslag. Cykelparkeringar som möjliggör att man kan låsa fast sin cykel är viktigt. Även 

möjligheten att kunna byta från buss till bil behöver underlättas genom parkeringsplatser i anslutning 

till hållplatser.   

Kollektivtrafikens andel av resorna i stråken har en positiv trend. För att bibehålla en positiv 

resandeutveckling behöver kollektivtrafikens attraktivitet öka.  Restiden i bussen är redan idag 

förhållandevis bra men turtätheten har brister och behöver öka för att kollektivtrafiken ska kunna vara 

konkurrenskraftig mot bilen.  

Brister för gående och cyklister i och mellan tätorter 

För att röra sig till fots eller med cykel mellan orterna utmed väg 153 och väg 154 är man hänvisad till 

att göra det i blandtrafik. Sett till vägarnas funktion med höga hastigheter och höga trafikflöden är 

trafiksäkerheten för gående och cyklister låg.  Ett alternativ är att använda det angränsade vägnätet 

där trafikflödet är lägre, detta innebär i många fall långa omvägar.  Dagens situation är så pass 

oattraktiv att människor väljer bort cykel som färdmedel på sträckor där den skulle kunna vara 

konkurrenskraftig.  

Inom orterna är avstånden mellan målpunkter som skola, affärer, busshållplatser och idrottsplatser 

korta. De korta avstånden innebär att det finns goda förutsättningar för att gå eller cykla mellan 

platserna men vägarna skapar barriärer som gör det svårt för gående och cyklister att röra sig längs 

eller korsa vägarna på ett trafiksäkert sätt.   
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5. Tänkbara åtgärder  

I kapitel 5.1 redogörs för de åtgärdstyper som varit aktuella i utredningen. Därefter, i kapitel 5.2 utreds 

effekterna för varje åtgärdtyp med avseende på uppsatta mål. Slutligen görs en genomgång av 

kostnader och nyttor. 

5.1. Tänkbara åtgärdstyper 

 

Åtgärder för tillgänglighet och trafiksäkerhet för godstransporter och bilresor 

 

Tidsstyrning av leveranser till Gekås, sprida ut leveranserna över en större del av dagen för att kunna 

utnyttja vägarnas kapacitet effektivare.  

Ledningssystem på Gekås parkering, utreda om en ITS-lösning kan förbättra styrningen av 

trafikflöden och på så sätt minska störningarna utmed de statliga vägarna.  

Se över möjligheten att införa bärighetsklass BK74 för att kunna tillåta tyngre transporter, vilket i sin 

tur frigör kapacitet på sträckorna.  

Förlängning av stickspår till Södra Cells anläggning för att möjligöra att Södra Cell kan använda längre 

tågset. Åtgärden skapar förutsättningar för Södra Cell att lägga en del av sin transportökning på tåg 

istället för bil, vilket på sikt innebär färre lastbilar på väg 153.  

Korsningsåtgärder med syfte att förbättra trafiksäkerheten och minska störningarna utmed 

sträckorna. Åtgärder kan vara av typen vänstersvängsskörfält, siktförbättring eller åtgärder för att 

tydligare styra trafiken igenom en korsning. Denna åtgärd gynnar även busstrafiken. 

Stigningsfält föreslås som åtgärd på platser med lutningar som innebär problem för tunga fordon.  

Åtgärden underlättar omkörning och förbättrar framkomligheten. Denna åtgärd gynnar även 

busstrafiken. 

Sidoområdesåtgärder föreslås på platser där oeftergivliga föremål finns inom vägen säkerhetszon, 

samt på platser där släntlutningarna är branta.  

Breddning av befintlig väg föreslås på sträckor där vägbredden underskrider sju meter.  Breddningen 

ska uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim. Denna åtgärd gynnar även busstrafiken. 

Förbättring av bärigheten i vägens underlag. 

Upprustning och breddning av broar.  Under 2019 finns inplanerat upprustningsåtgärder och 

breddning av tre broar utmed väg 153. Denna åtgärd gynnar även busstrafiken. 

Förbifarter vid större samhällen på sträckan som syftar till att öka framkomligheten för 

godstransporter och bilresor.   



 
 

32 (60) 

 

 

2+1 väg mellan Falkenberg och Ullared samt mellan Varberg och Ullared. Detta är en åtgärd som 

innebär att hastigheten kan höjas till 100 km/tim, vilket medför behov av separat gång- och cykelväg. 

Trafiksäkerhetskameror, ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll), kommer utökas på båda vägarna 

under år 2017 med syfte att förbättra trafiksäkerheten.  

Ny internväg mellan Gekås lager och butik.  En koppling för transporter som medför att det 

övergripande vägnätet kan avlastas samtidigt som det skapas en genare koppling mellan lager och 

butik.  

Åtgärder för attraktiv kollektivtrafik 

 

Ökad turtäthet för kollektivtrafiken, främst aktuellt under rusningstrafik. Åtgärd för att stärka 

kollektivtrafiken konkurrenskraft.  

Systematiskt Mobility managementarbete i syfte att öka andelen bussresor till arbetet, t ex prova-på-

busskort, direktbearbetning, företagsförsäljning med bruttoavdrag. 

Idag anpassas busstiderna till Gekås arbetstider vilket gör att de inte passar tågtiderna i andra änden. 

Om arbetstiderna på Gekås kan ändras skulle busstiderna istället kunna anpassas till tåget. 

Tunnel under E6 för att skapa en gen koppling för kollektivtrafik mellan Falkenberg station och 

Vinberg. Skapar en rak koppling som undviker skarpa svängar samtidigt som den kopplar bättre till 

bebyggelse.  Sträckningen blir kortare än den för biltrafik.  

Bytespunkt med utökad resenärsservice, hållplats centralt i en tätort med hög standard och service 

som syftar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet 

Hållplatsåtgärder för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för kollektivtrafiken.  Åtgärder 

som är aktuella är standardhöjning av befintliga hållplatser, att slå samman hållplatser till ett 

gemensamt läge samt att anlägga nya hållplatser. Viktigt att skapa tillräckligt med yta så att bussar kan 

stanna på ett trafiksäkert sätt utmed sträckorna. Höjd standard på plattformen och cykelparkering kan 

också ingå. 

Pendelparkering i anslutning till hållplatser med ett hela resan perspektiv. Syftar till att underlätta 

byte mellan bil och kollektivtrafik.  

Upprustning och breddning av broar.  Under 2019 finns inplanerat upprustningsåtgärder och 

breddning av tre broar utmed väg 153.  

Korsningsåtgärder, stigningsfält samt breddning av väg och broar som har beskrivits ovan bidrar alla 

till en ökad trafiksäkerhet, trygghet och bekvämlighet för bussresenärer och bussförare. 
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Åtgärder för tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykel i och mellan tätorter 
 

Hastighetsöversyn inom tätort. Åtgärden ska bidra till att öka trafiksäkerheten för gående och 
cyklister, samt att förbättra samspelet mellan trafikanter.  

Hastighetssäkring genom fysisk åtgärd. Sidoförskjutning som syftar till att säkerställa låg hastighet på 

motorfordonstrafik inom tättbebyggt område.  

Gång- och cykelpassager för att minska barriäreffekten inom samhällen och för att förbättra 

trafiksäkerheten.  Passagerna placeras så att stråk och målpunkter knyts samman för gående och 

cyklister.   

Gång- och cykelbana inom tätort för att knyta samman målpunkter i tätorten. Skapa förutsättningar 

att gå och cykla på ett trafiksäkert sätt. Resor inom tätort är ofta av kortare slag där både gång och 

cykel skulle kunna ersätta många onödiga bilresor.  

Cykelväg mellan tätorter för att främja arbetspendling med cykel. Åtgärd för att skapa ett 

sammanhängande nät för cyklister mellan tätorter. Idag hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik på 

sträckor med mycket tung trafik, alternativt till mindre vägar som innebär omvägar. 

Upprustning och breddning av broar.  Under 2019 finns inplanerat upprustningsåtgärder och 

breddning av tre broar utmed väg 153.  
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5.2. Åtgärdernas effekt mot uppsatta mål   

 

 = positiv effekt på målet  = negativ effekt på målet 

  

Tabell 7 Åtgärders effekter mot uppsatta mål. Grönt innebär en positiv effekt och röd är en negativ effekt.  
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Åtgärder för godstransporter och bilresor 

Tidsstyrning leveranser Gekås               

Ledningssystem Gekås parkering               

Införa bärighetsklass BK74, öka tillåten 
bruttovikt till 74 ton               
Omledningsspår för att tillåta längre tåg till 
Södra Cell               
Korsningsåtgärder, ex. vänstersvängskörfält 
eller siktförbättring               

Stigningsfält               
Sidoområdesåtgärder, oeftergivliga föremål 
och släntlutningar               

Breddning av väg där vägbredden 
underskrider sju meter               

Bärighetsåtgärder               

Upprustning och breddning av broar               

Förbifarter               

2+1 väg               

ATK, automatisk trafiksäkerhetskontroll               

Ny väg mellan Gekås lager och butik               

Åtgärder för attraktiv kollektivtrafik 

Ökad turtäthet               

Systematiskt mobility management-arbete, 
öka andelen bussresor               
Anpassa arbetstiderna på Gekås till bussarnas 
tidtabell               
Tunnel under E6, mellan Falkenberg station 
och Vinberg               

Större bytespunkter med utökad 
resenärsservice               
Hållplatsåtgärder, samordna hållplatser, 
skapa yta för bussfickor                

Pendelparkering               

Åtgärder för tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykel i och mellan tätorter 

Hastighetsöversyn inom tätort               

Hastighetssäkring genom fysisk åtgärd, 
exempelvis sidoförskjutning               

Gång- och cykelpassager               

Gång- och cykelbana inom tätort               

Cykelväg mellan tätorter.                
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5.3. Uppskattning av kostnader för alternativen 

Kostnadsberäkningar har gjorts med hjälp av schabloner för merparten av åtgärderna. Schablonerna 

bygger på hur mycket liknande åtgärder som utförts av Trafikverket har kostat.  

För mer omfattande åtgärder som vägbreddning, stigningsfält och 2+1 väg har Trafikverkets GKI-mall 

använts.  GKI står för grov kostnadsbedömning av större investeringsåtgärder. 

5.4. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen 

En SEB – Samlad effektbedömning har gjorts för alla åtgärder som bedöms ha en investeringskostnad 

som överskrider 25 mkr.  

 

För följande åtta åtgärder har en samlad effektbedömning utförts 

 

 Tre för stigningsfält på väg 153 vid Gässlösa, Svartenbacken och Yttre Hjärtared.  

 Två för breddningar på väg 154 där vägbredden underskrider 7 meter. Platserna är söder om 

Köinge vid svacka samt på sträckan mellan Sumpafallen och Ullared.  

 En för busstunnel under E6 mellan Falkenberg och Vinberg. Tunneln syftar till att skapa en 

genare väg för bussen som bättre knyter an till bebyggelse.   

 Två för 2+1 väg. En på väg 153 mellan Varberg och Ullared och en för väg 154 mellan 

Falkenberg och Ullared.  

 

I bilaga 2 finns alla effektbedömningar i sin helhet. Denna ligger i ett särskilt dokument. 
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5.5. Utvärdering av alternativen – nytta och kostnad 

 

Tabell 8 Utvärdering av åtgärder för godstransporter och bilresor. 

 Åtgärder för godstransporter och bilresor 

Åtgärd Nytta/Effekt Plats 

Schablon-

kostnad 

(mkr) 

Tidsstyrning av leveranser 

Gekås 

Sprider ut godstransporterna till Gekås över 

tid vilket ökar kapaciteten på vägen. 
    

Utredning kring ett 

ledningssystem på Gekås 

parkering 

Ett system som gör det lättare att hitta en 

parkeringsplats gör att trafiken smidigare 

kommer av väg 153 resp 154. Detta kan leda 

till ökad kapacitet på vägarna. 

  0.05 

Införa bärighetsklass BK74 
Att tillåta tyngre lastade bilar (74 ton) innebär 

färre bilar och bättre kapacitet på vägen. 
    

Längre tåg till Södra Cell 

(kräver mindre steg 3-

åtgärd i form av ett förlängt 

stickspår, men det ligger 

utanför avgränsningen i 

denna ÅVS) 

Mer gods på tåg innebär färre lastbilar på 

vägarna och därmed ökad kapacitet och 

tillgänglighet. 

    

Korsningsåtgärder, 

exempelvis 

vänstersvängskörfält eller 

siktförbättring 

Vänstersvängskörfält ökar tillgängligheten för 

bil, gods och buss på vägen eftersom det går 

att komma förbi den som står och väntar på 

att svänga vänster. Det minskar också risken 

att bli påkörd bakifrån vilket ökar 

trafiksäkerheten för bil.  

Väg 810 1.5 

Väg 777 0.05 

Höggärdsvägen 0.5 

Vid affär i Rolfstorp 1.5 

Väg 759 1.5 

Väg 711 1 

Väg 825 0.5 

Väg 840 1 

Stigningsfält 

Med ett extra körfält vid besvärliga backar 

minskar risken för köer där tunga fordon och 

fordon med släp har svårt att hålla jämn fart. 

Det innebär ökad tillgänglighet för bilister 

som t ex arbetspendlare och turister. Det 

innebär också ökad tillförlitlighet och bättre 

arbetsmiljö för godstransporterna. Kan 

innebära ett stort ingrepp i miljö och 

landskapsbild. Se även bilaga 2. 

Svartenbacken 34-44 

Yttre Hjärtared 17-32 

Gässlösa 16-30 

Sidoområdesåtgärder, 

oeftergivliga föremål och 

släntlutningar 

En väl utformad säkerhetszon längs vägen 

minskar risken för dödsfall eller svåra skador 

vid en olycka där ett fordon hamnar vid sidan 

av vägen. 

Väg 153 10.5 

Väg 154 6.5 
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 Åtgärder för godstransporter och bilresor 

Åtgärd Nytta/Effekt Plats 

Schablon-

kostnad 

(mkr) 

Breddning av väg där 

vägbredden underskrider 

sju meter 

En breddning skulle innebära att två fordon 

som möts inte skulle behöva sänka 

hastigheten, vilket man måste idag, samt att 

spårbildningen i vägen minskar. Det innebär 

ökad tillgänglighet för både lätta och tunga 

fordon. Även ökad tillförlitlighet för gods och 

buss. Det innebär också en ökad 

trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. 

Se även bilaga 2. 

Väg 154 söder om 

Köinge 
20-37 

Väg 154 mellan 

Sumpa-fallen och 

Ullared 

20-36 

Bärighetsåtgärder 

Bättre tillgänglighet framför allt för 

godstrafik. Med ett bättre underlag blir 

vägytan jämnare. 

Väg 153 2-3 

Upprustning och breddning 

av broar 

Bättre tillgänglighet och tillförlitlighet för 

framför allt tyngre fordon och cykel, även bil. 
Väg 153 - tre broar   

Förbifarter 

Ökad tillgänglighet för bil och gods. Restiden 

kortas vilket framför allt är en fördel för 

arbetspendlare. Ökad trygghet och 

trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter i 

samhällena. Minskade bullerstörningar. Kan 

innebära att skillnaden mellan restiden för bil 

och buss ökar om bussen ska köra in i 

samhället vilket innebär lägre konkurrens-

kraft för buss. Med hållplatsen ute vid 

förbifarten och en bra gång- och 

cykelförbindelse dit minskar denna effekt.  

Gödestad 100-200 

Rolfstorp 100-200 

2+1 väg 

Mycket god trafiksäkerhet och tillgänglighet 

för personresor och för näringslivets 

transporter. Om åtgärden kompletteras med 

cykelväg hela vägen innebär den också mycket 

god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik 

längs vägen och till busshållplatser. Antalet 

busshållplatser kan därmed minskas vilket är 

positivt för restiden och attraktiviteten för de 

flesta. Se även bilaga 2. 

V153, Vbg - Ullared 410-750 

V154, Fbg - Ullared 420-780 

ATK, automatisk 

trafiksäkerhetskontroll 

Ökad trafiksäkerhet för alla.  Minskar risken 

för hastigheter som är högre än vad vägen är 

utformad för vilket på sikt leder till färre 

skadade och dödade. 

 Väg 153, Ullared – 

Ätran, 8 stycken ATK 

  Väg 154, Ljungby 

kyrka – Ullared, 8 

stycken ATK 

Ny väg mellan Gekås lager 

och butik 

Ökad tillgänglighet för alla på de sträckor inne 

i Ullared som avlastas en stor mängd 

godstrafik. 

  11-20 
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Tabell 9 Utvärdering av åtgärder för attraktiv kollektivtrafik. 

 Åtgärder för attraktiv kollektivtrafik 

Åtgärd Nytta/Effekt Plats 

Schablon-

kostnad 

(mkr) 

Ökad turtäthet 
Ökar busstrafikens attraktivitet och 

konkurrenskraft gentemot bilen. 
  0.1-0.2 

Systematiskt mobility 

management-arbete för att 

öka andelen bussresor 

Minskar antalet bilresor i målgruppen med ca 

10 %. Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet 

för alla. 

    

Anpassa arbetstiderna på 

Gekås till bussarnas 

tidtabell 

Eftersom busstiderna då kan anpassas till 

tågtiderna blir det mer attraktivt att åka 

kollektivt. 

    

Tunnel under E6 för 

kollektivtrafik 

Ökar busstrafikens attraktivitet och 

konkurrenskraft gentemot bilen. Kan 

innebära minskad tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik på 

Kilavägen. Se även bilaga 2. 

  20-30 

Större bytespunkter med 

utökad resenärsservice 

Ökar busstrafikens attraktivitet och 

konkurrenskraft gentemot bilen. 
Rolfstorp 1.5 

Hållplatsåtgärder, 

samordna hållplatser, skapa 

yta för bussfickor  

Ökar busstrafikens attraktivitet och 

konkurrenskraft gentemot bilen.  

Väg 153, hållplatser 11 

Väg 154, hållplatser 15 

Pendelparkering 
Ökar möjligheten att åka buss en del av 

resan.   

Ny hållplats inkl. 

pendelparkering vid 

Valingev. 

1.5 

Samordna Ulvsbo 

och Halsetorp inkl 

pendelparkering 

1.5 

Pendelparkering i 

Ullared 
0.8 

Tätortsåtgärder och 

cykelväg mellan tätorter 

Dessa åtgärder ökar tillgängligheten till 

busshållplatser. Antalet busshållplatser kan 

därmed minskas vilket är positivt för restiden 

och attraktiviteten för de flesta bussresenärer. 

Se tabell 8, 2+1-väg, samt tabell 

10, samtliga åtgärder 
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Tabell 10 Utvärdering av åtgärder för gång och cykel. 

 Åtgärder för tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykel i och mellan tätorter 

Åtgärd Nytta/Effekt Plats 

Schablon-

kostnad 

(mkr) 

Hastighetsöversyn inom 

tätort 

Rätt hastighet ger ökad tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för framför allt gång- och 

cykeltrafikanter. Minskad hastighet ger 

minskad tillgänglighet för bil- buss- och 

godstrafik. 

Gödestad, Ätran, 

Fegen, Köinge och 

Fridhemsberg 

0.08 

Hastighetssäkring genom 

fysisk åtgärd, exempelvis 

sidoförskjutningar 

Rätt hastighet ger ökad tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för framför allt gång- och 

cykeltrafikanter. Minskad tillgänglighet för 

bil- buss- och godstrafik. 

Chikan Ullared 0.5 

Gång- och cykelpassager 
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för 

gång- och cykeltrafikanter. 

Väg 153, sex passager 0.9 

Väg 154, sex 

passager 
0.9 

Gång- och cykelbana inom 

tätort 

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för 

gång- och cykeltrafikanter.  

Gödestad 2.8-3.9 

Rolfstorp 4-5.5 

Ätran  2.3-3.4 

Köinge 3.2-4.4 

Köinge - 

Nydalavägen 
1.6-2.2 

Cykelväg mellan tätorter.  
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för 

gång- och cykeltrafikanter.   

E6 - Gödestad 20-28 

Gödestad - Rolfstorp 20-28 

Rolfstorp - Yttre 

Hjärtared 
60-83 

Yttre Hjärtared - 

Ullared 
6-8.3 

Vinberg - Bergagård 8-11 

Gisslestad - Köinge 29-40 

Köinge - Ullared 34-47 
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6. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

6.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Vi har delat in åtgärderna i två paket, A och B. Paket A är uppdelat i två delar, en basversion och ett 

pluspaket. Paket B är ett fristående paket som inte bygger vidare på paket A, därför kan vissa åtgärder 

finnas i både paket A och paket B. Fler åtgärdsförslag hamnar på väg 153 i basversionen för att 

bristerna är fler på denna väg. 

 

Paket A tillgodoser näringslivets behov av god tillgänglighet och trafiksäkerhet samt förbättrar för 

persontrafiken, gång- och cykeltrafiken samt kollektivresandet. Med åtgärder som ökar 

tillförlitligheten och framkomligheten för de tunga transporterna skapas också bättre förutsättningar 

och ökad trafiksäkerhet för de övriga trafikanterna, t.ex. genom korsningsåtgärder och stigningsfält. 

Förbättringsåtgärderna i basversionen gör det möjligt att justera gällande hastighet till de tunga 

transporternas behov, d.v.s. 80 km/h. Åtgärderna i A plus-paketet förbättrar trafiksäkerheten och 

tillgängligheten ytterligare genom breddning av smala sektioner, genare väg för kollektivtrafik och 

separat gång- och cykelväg på delar av sträckorna 

 

Paket B tillgodoser kraven på en mycket god trafiksäkerhet och tillgänglighet för personresor och för 

näringslivets transporter. Paketet innehåller 2+1-väg med hastighetsreglering till 100 km/tim samt 

separerad cykelväg på väg 153 Varberg - Ullared och på väg 154 Falkenberg – Ullared.  

Åtgärderna presenteras utifrån vilket paket de ingår i. Åtgärderna har kategoriserat utifrån 

fyrstegsprincipen samt om de är på sträcka eller inom tätort.  Schablonkostnad samt 

ansvarsfördelning för varje åtgärd presenteras.  Utöver en presentation av åtgärderna i tabellform 

finns översiktskartor med föreslagna åtgärder i bilaga 3.   
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6.2. Översikt kostnader åtgärdspaket 

I detta kapitel ges en övergripande bild av den totala kostnaden för varje paketen och varje väg, samt 

hur stor del av kostnaden som ligger under Regional plan.  

Tabell 11 Paket A-Bas.  

Paket A -Bas Finansiering (mkr) 
 Regional plan Övrigt Totalt 
Väg 153 94-124 5-7 99-131 
Väg 154 35-38 4-5 39-43 
Totalt 129-161 9-13 138-174 
 

Tabell 12 Paket A – Plus. 

Paket A - Plus Finansiering (mkr) 
 Regional plan Övrigt Totalt 
Väg 153 36-58 20-28 56-86 
Väg 154 42-76 32-51 74-127 
Totalt 78-134 52-80 130-214 
 

Tabell 13 Paket A – Bas och Plus. 

Paket A - Bas & Plus Finansiering (mkr) 
 Regional plan Övrigt Totalt 
Väg 153 130-182 25-35 155-217 
Väg 154 77-113 36-57 113-170 
Totalt 207-295 61-92 268-387 
 

Tabell 14 Paket B. 

Paket B Finansiering (mkr) 
 Regional plan Övrigt Totalt 
Väg 153 521-903 - 521-903 
Väg 154 504-900 - 504-900 

Totalt 1025-1803 - 1025-1803 
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Paket A – Bas 

Åtgärderna i paketet är uppdelade på generella åtgärder, åtgärder på väg 153 och åtgärder på väg 154. 

Generella åtgärder är åtgärder som inte är platsspecifika.  Den totala kostnaden för paketet A – Bas 

beräknas uppgå till 140-175 mkr.  De större åtgärderna som ingår i paketet är två stigningsfält på väg 

153, trafiksäkerhetsåtgärder i sidoområden, trafiksäkerhetsförbättringar i korsningar, 

hållplatsåtgärder och förbättringar för gående och cyklister inom orterna.    

Tabell 15 Paket A – Bas, generella åtgärder. 

Paket A - Bas 

Generella åtgärder 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar/Finans 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Generella åtgärder 

Steg 1 Systematiskt mobility management arbete 
HLT2, Kommun, 
Gekås   

Steg 2 Ökad turtäthet HLT/ Reg H3 0.1-0.24 

  Anpassade arbetstider till busstidtabell Gekås   

  Ändra öppettider Gekås   

  
Förstudie för att ge bättre trafikflöde på Gekås 
parkering Gekås 0.05 

  Tidstyrning av leveranser till Gekås Gekås   

  
Bärighetsklass BK 74 (om BK74-utredningen 
kommer fram till att det är möjligt) TRV   

  Längre tåg, kräver omledningsspår TRV/ Södra Cell   

 

  

                                                           
2 HLT = Hallandstrafiken 
3 Reg H = Region Halland 
4 Kostnaden avser en extra dubbeltur vardagar under ett år 
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Tabell 16 Paket A – Bas, åtgärder på väg 153. 

Paket A - Bas 

Väg 153 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar/ Finans 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 2 Sidoområdesåtgärder mellan Varberg och Ullared TRV/ Reg plan5 10.5 

Steg 3 
Korsning med väg 810 Valingevägen, 
vänstersvängskörfält TRV/ Reg plan 1.5 

  Korsning med väg 777, omkörningsförbud TRV/ Reg plan 0.05 

  Standardhöjning 8 hållplatser 
TRV & HLT/ 
Reg plan 8 

  
Ny hållplats inkl. pendelparkering och ny 
belysning vid Valingevägen 

TRV & HLT/ 
Reg plan 1.5 

  Stigningsfält Svartenbacken TRV/ Reg plan 34-44 

  Stigningsfält Yttre Hjärtared TRV/ Reg plan 17-32 

  Gång- och cykelväg Yttre Hjärtared - Ullared 
TRV / Reg plan 
& FBG6 6-8.3 

  Bärighetsåtgärder TRV 2-3 

  Breddning av broar TRV - 

Åtgärd inom tätort 

Steg 2 
Ändring till 40 km/tim inom Gödestad, Ätran och 
Fegen TRV/ Reg plan 0.06 

Steg 3 
Korsning med Höggärdsvägen i Gödestad, 
förbättra sikt TRV/ Reg plan 0.5 

  
Korsning med väg 770 i Gödestad, 
vänstersvängskörfält TRV/ Reg plan 1.5 

  
Korsning vid affär i Rolfstorp, 
vänstersvängskörfält TRV/ Reg plan 1.5 

  Ett samlat hållplatsläge i Gödestad 
TRV & HLT/ 
Reg plan 1 

  
Bytespunkt med utökad resenärsservice i 
Rolfstorp 

TRV & HLT/ 
Reg plan 1.5 

  Standardhöjning av en hållplats i Ätran 
TRV & HLT/ 
Reg plan 1 

  Standardhöjning av en hållplats i Fegen 
TRV & HLT/ 
Reg plan 1 

  
Sex trafiksäkra passager för oskyddade 
trafikanter inom tätort TRV/ Reg plan 0.9 

  Gång- och cykelväg inom Gödestad TRV/ Reg plan 2.8-3.9 

  Gång- och cykelväg inom Rolfstorp TRV/ Reg plan 4-5.5 

  Gång- och cykelväg inom Ätran TRV/ Reg plan 2.3-3.4 

  

                                                           
5 Reg plan = Regional infrastrukturplan 
6 FBG = Falkenbergs kommun 
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Tabell 17 Paket A – Bas, åtgärder på väg 154. 

Paket A - Bas 

 Väg 154 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar/ Finans 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 2 
Sidoområdesåtgärder mellan Falkenberg och 
Ullared TRV/ Reg plan 6.5 

  ATK, automatisk trafiksäkerhetskontroll TRV - 

Steg 2 Omkörningsförbud vid svacka söder om Köinge TRV/ Reg plan 0.02 

  
Korsning med väg 759 vid Gisslestad, 
vänstersvängskörfält TRV/ Reg plan 1.5 

  Standardhöjning 12 hållplatser 
TRV & HLT/ 
Reg plan 12 

  
Samordna hållplatserna Ulvsbo och Halsetorp inkl. 
pendelparkering  

TRV & HLT/  
Reg plan 1.5 

  Gång- och cykelväg Vinberg - Bergagård 
TRV/ Reg plan 
& FBG7 8-11 

Åtgärd inom tätort 

Steg 2 Ändring till 40 km/tim inom Köinge TRV/ Reg plan 0.02 

  Översyn parkeringsförbud inom Köinge TRV/ Reg plan 0.02 

Steg 3 
Korsning med väg 711 i Köinge, förbättra 
trafiksäkerheten TRV/ Reg plan 1 

  Standardhöjning av två hållplatser i Köinge 
TRV & HLT/ 
Reg plan 2 

  Hållplatsåtgärd vid vårdcentralen i Ullared 
TRV & HLT/ 
Reg plan 1 

  Pendelparkering i Ullared TRV/ Reg plan 0.8 

  
Sex trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter 
inom tätort TRV/ Reg plan 0.9 

  Gång- och cykelväg inom Köinge TRV/ Reg plan 3.2-4.4 

  
Chikan för att styra trafik från väg 154 till Ulla 
Smides väg TRV/ Reg plan 0.5 

  

                                                           
7  
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Paket A – Plus 

Åtgärderna i paketet är uppdelade på åtgärder på väg 153 och åtgärder på väg 154. Den totala 

kostnaden för paketet A – Plus beräknas uppgå till 130-213 mkr.  De större åtgärderna som ingår i 

paketet är breddning av väg 154 på två platser, en tunnel för kollektivtrafik under E6 mellan 

Falkenberg och Vinberg, Ett stigningsfält på väg 153 vid Gässlösa, samt en gång- och cykelväg som 

knyter samman Varberg, Gödestad och Rolfstorp.  

Tabell 18 Paket A – Plus, åtgärder på väg 153. 

Paket A - Plus 

Väg 153 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar/ Finans 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 3 Gång- och cykelväg mellan E6 och Gödestad 
TRV/ Reg plan 
& VBG8 20-28 

  Gång- och cykelväg mellan Gödestad och Rolfstorp 
TRV/ Reg plan 
& VBG 20-28 

  Samla anslutningar TRV - 

  Stigningsfält Gässlösa/Golfbanan TRV/ Reg plan 16-30 

 

Tabell 19 Paket A – Plus, åtgärder på väg 154. 

Paket A - Plus 

 Väg 154 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 3 Breddning söder om Köinge TRV/ Reg plan 20-37 

  Breddning mellan Sumpafallen och Ullared TRV/ Reg plan 20-36 

  Tunnel under E6 för kollektivtrafik TRV & FBG 20-30 

Åtgärd inom tätort 

Steg 2 Ändring till 40 km/tim inom Fridhemsberg TRV/ Reg plan 0.02 

Steg 3 
Mittemot korsning med väg 825 i Fridhemsberg, 
förbättra sikt TRV/ Reg plan 0.5 

  
Korsning med väg 840 i Älvsered, förbättra 
trafiksäkerheten TRV/ Reg plan 1 

  Gång- och cykelväg från Köinge till Nydalavägen  
TRV/ Reg plan 
& FBG 1.6-2.2 

  Ny väg mellan Gekås lager och butik FBG, Gekås 11-20 
  

                                                           
8 VBG = Varbergs kommun 
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Paket B 

Åtgärderna i paketet är uppdelade på åtgärder på väg 153 och åtgärder på väg 154. Den totala 

kostnaden för paketet B beräknas uppgå till 1025-1803 mkr.  Paketet omfattar en 2+1 väg med 

mitträcke mellan Varberg och Ullared samt mellan Falkenberg och Ullared.  

I paketet ingår också en separat gång- och cykelväg. 

Orter som ligger på sträckor där det inte ingår 2+1 väg omfattas av tätortsåtgärder för att förbättra 

trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.  

Tabell 20 Paket B, åtgärder på väg 153. 

Paket B 

Väg 153 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 3 Gång- och cykelväg mellan E6 och Ullared TRV/ Reg plan 106-147 

Steg 4 
2+1 väg mellan Varberg och Ullared, inkl 
förbifarter förbi Gödestad och Rolfstorp TRV/ Reg plan 410-750 

Åtgärd inom tätort 

Steg 2-3 Tätortsåtgärder inom Ätran och Fegen TRV/ Reg plan 5 

 

Tabell 21 Paket B, åtgärder på väg 154. 

Paket B 

Väg 154 
Fyrstegs-
principen 

Åtgärd Ansvar 
Schablon-

kostnad (mkr) 

Åtgärd på sträcka 

Steg 3 Gång- och cykelväg Vinberg - Ullared TRV/ Reg plan 71-98 

Steg 4 2+1 väg mellan Falkenberg och Ullared TRV/ Reg plan 420-780 

Åtgärd inom tätort 

Steg 2-3 Tätortsåtgärder inom Frihemsberg och Älvsered TRV/ Reg plan 2 

  Ny väg mellan Gekås lager och butik FBG/ Reg plan 11-20 
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6.3. Förslag till beslut om fortsatt hantering 

 
Denna åtgärdsvalsstudie avslutas med de alternativa paketen som åtgärdsförslag. Hur vägarna i 
slutändan ska utvecklas beslutas av Region Halland i den process som ska leda fram till en ny regional 
infrastrukturplan för Halland. 
 
  



 
 

48 (60) 

 

 

Bilaga 1 - Brister 

Redovisning av de problem och brister som kom fram under dialogmötet den 1 april 2016. 

Generella brister 
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Underhåll och standard 

Dåligt skick vad det gäller vägarnas bärighet och underhåll.             

Vinterväghållningen upplevs blivit sämre och sämre, väghållare 
är ute för sent vid snöfall. 

            

Trasiga vägkanter på många håll, vägren ger efter om fordon 
kommer utanför de vita strecken. 

            

Båda vägarna är smala.             

Avåkningsskydd saknas vid vattenskyddsområden risk att 
fordon vid avåkning släpper ut drivmedel eller farligt gods 

            

Tung trafik har ingenstans på sträckan att köra till sidan för 
lagstiftad rast. Finns inga platser mellan E6 och Ullared. 

            

Trafiksäkerhet 

Trafikanterna håller inte hastigheten främst ett problem vid 
lägre hastigheter. 

            

Överlag är det en väldig hets i trafiken, många bilar vill köra om 
och håller inte avstånd 

            

Många som kör om trots förbud, ex. vid golfbanan Harabäcken.             

För boende längs med vägarna är korsningspunkterna i 
tätorterna mycket problematiska. 

            

Flyktingförläggning längs vägen             

Skolelever utsätts för mer otrygga trafikmiljöer eftersom de 
reser till/från skola i tidslägen då trafiken är som mest intensiv, 
dvs morgon/eftermiddag 

            

Föräldrar skjutsar barn till skolan pga. otrygg trafikmiljö. Detta 
genererar i sig mer trafik vilket spär på den otrygga trafikmiljön 

            

Många korsningar trafikfarliga, risk att bli påkörd bakifrån vid 
vänstersväng 

            

Framkomlighet 

Köbildning mot Ullared, kön börjar efter Köinge när det är som 
värst, bara 2-3 gånger per år. 

            

Många olika trafikantgrupper samsas på vägarna, trafikanter 
som exempelvis inte känner vägarna bromsar upp trafiken.  

            

Högsäsong för jordbruket sammanfaller med Gekås högsäsong, 
dvs sommarmånaderna 

            

Ryckigt med olika skyltade hastigheter som skiftar hela tiden.             

Går ej att köra av vägen med t.ex. husvagn för att släppa förbi 
kön. 

            

Backar gör att tung trafik tappar fart uppåt. Ojämn fart             

Svårt att köra om vilket orsakar köbildningar             

Vid olyckor och incidenter blir det snabbt köbildning vilket 
innebär att även räddningstjänsten har svårt att komma fram. 
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Kollektivtrafik 

GC-tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet bristfällig på 
många ställen. 

            

Risker när bussarna stannar på vägen. Busshållplatsernas 
standard är låg, ofta bara stolpe vid vägen. 

            

Bytespunkter saknas. Viktigt med ”hela-resan” perspektivet, 
parkeringsmöjligheter för cykel och bil vid 
kollektivtrafikstråken.  

            

Även bussar fastnar i köer             

För få turer från Varberg/Falkenberg till Ullared (som 
möjliggör kombinationen tåg till buss) 

            

Snöröjningen vid hållplatser fungerar undermåligt i dagsläget.             

Gång- och cykel 

Vägräckena gör det farligt för cyklister             

Kvalitetskraven för vinterväghållning varierar på cykelvägarna             

Brister i skyltning för gång och cykel             

GC-vägar saknas helt och hållet             

Oskyddade trafikanter har problem att korsa vägarna, främst i 
tätorter, vilket leder till onödiga bilresor inom små samhällen 
och att samhällena delas i tu  

            

Upplevs att inte tillräcklig hänsyn tas till cykelfrågorna i plan- 
och byggprocesser. 
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Platsspecifika brister 
Väg 153 
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Bron vid Gödestadbacken smal, kan bara köra en i taget.             

Väg 153 delar Gödestad mitt itu             

Rolfstorp, otydlig trafikmiljö vid macken.             

Rolfstorp, bullernivån är hög utomhus             

Rolfstorp, omkörningsförbudet efterlevs dåligt             

v.153 Kapacitetsbrist Rolfstorp-Ullared             

Vid Svarten, dålig sikt, smal väg             

Farlig infart till Svarten badplats, ligger i ytterkurva med skymd 
sikt 

            

Svartenbackarna problem både uppför och nerför             

Korsningar 

Avfart mot Lindberg upplevs trafikfarlig för vänstersvängande             

Gödestadsbacken-Båtsbergsvägen avfarten upplevs trafikfarlig             

Många korsningar saknar belysning, trafikfarliga, t.ex. Klastorp             

Gödestad, infarten till kyrkan upplevs trafikfarlig             

Farlig vänstersväng in till Höggärdsvägen             

Trafikfarligt att göra vänstersväng vid östra korsningen mot 
Grimeton 

            

Vänstersvängfält vid Hofgårds golfklubb problematiskt 
utformat 

            

Farlig vänstersväng vid avtagsväg mot Valinge samt Grunnarp             

Infarten till parkeringen på Gekås är problemet             

Kollektivtrafik 

Hållplats vid Valingevägen saknar pendelparkering             

Vändslinga vid Valingevägen saknar belysning, vid mörker 
måste bussen alltid gå in även om det saknas påstigande  

            

Det bor elever utmed v.153 som inte får korsa vägarna vilket 
innebär många korta skolskjutsresor. 

            

Skolbussar måste köras åt båda färdriktningar för att släppa 
elever då de inte får korsa v.153. 

            

Gång- och cykel 

Viadukt över motorväg vid Åttabro, cykelbana saknas             

Åttabro-Gödestad, ingen vägren och cykelbanan saknas             

Möjlighet att cykla mellan Rolfstorp – Gödestad- Varbergs 
tätort saknas 

            

Ullared- Yttre Hjärtared saknas cykelväg             

Ullared, saknas gångbana             
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Platsspecifika brister 
Väg 154 
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Fridhemsberg, otydlig trafikmiljö och höga hastigheter             

Sumpafallen-Ullared är en problemsträcka             

Sibbarpsvägen-Köinge, söder om Köinge vid Seriemuseet, man 
tror det är fritt men så är det en svacka 

            

Köinge, otydlig fyrvägskorsning med stora ytor             

Korsning Vinberg, svårt för oskyddade att korsa vägen             

Innan Köinge, raksträckor med dålig sikt pga höjder             

Genom Köinge, vägmiljön inbjuder till högre hastighet än 
tillåtet. 

            

Köinge, bron en barriär trångt, dålig sikt, hög hastighet             

Från Köinge mot Ullared smal och kurvig väg 5 km             

V. 154 genom Ullared svårt att korsa v. 153, lång väntan             

Kollektivtrafik 

Otydlig busshållplats i Köinge             

Från Falkenberg C till Vinberg saknas gen passage för att 
undvika köra ut på v.154. 

            

Gång- och cykel 

Köinge, gångbana endast längs delar av vägen             

Köinge, risker med parkerade bilar som är i vägen för 
oskyddade trafikanter 

            

Älvsered, svårt att korsa vägen, farliga passager             
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Bilaga 3 - Åtgärdskartor 

Paket A – Bas, väg 153. 
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Paket A – Bas, väg 154 
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Paket A – Plus, väg 153 
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Paket A – Plus, väg 154 
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Kvalitetsgranskning 

Genomförd: Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Utförd av:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum och underskrift av kvalitetsgranskare 

 

 

Avslut av studie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Godkänt - datum och underskrift av chef 
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