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Sammanfattning

Ängelholms kommun arbetar med att uppföra 
en detaljplan för Munka-Ljungby 3:11, där 
lämpligheten prövas för en förskola med 80 barn 
samt en grundskola med 500 elever. Detaljplanens 
genomförande antas resultera i en ökad trafikmängd 
på omkringliggande vägnät. Med bakgrund i detta har 
Atkins fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en 
etablering på fastigheten kan få för framkomligheten 
och trafiksäkerheten i närheten av planområdet, 
samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Väster om planområdet löper Örkelljungavägen 
(länsväg 114), som ansluter till Klippanvägen 
(riksväg 13) strax söderut. Gång- och cykeltrafikanter 
kan idag nå området genom en tunnel som går under 
Örkelljungavägen. Under samtal med kommunen 
framgick att tunneln upplevs som otrygg och bedöms 
inte heller uppfylla krav för trafiksäkerhet.

Trafikalstringen från för- och grundskolan 
har beräknats manuellt utifrån statistik och 
antaganden avseende skolungdomars och föräldrars 
färdmedelsval. Totalt beräknas för- och grundskolan 
alstra runt 800 fordon per dygn.

Föreliggande utredning har studerat två alternativ 
för att ansluta det planerade skolområdet till det 
statliga vägnätet. Det första alternativet innebär 
att befintlig trevägskorsning Örkelljungavägen/
Ljungsgårdsleden byggs ut till fyrvägskorsning. 
I det andra alternativet anläggs istället ny 
trevägskorsning vid Örkelljungavägen i den norra 
delen av det planerade skolområdet. 

Kapacitetsberäkningar för båda alternativ samt 
för den närliggande korsningen Örkelljungavägen/
Klippanvägen har utförts med analysverktyget 
Capcal 4.5.0. Beräkningarna har gjorts utifrån 
tre scenarier:

• Nuläge 

• Prognosår 2040, utan exploatering

• Prognosår 2040, med exploatering

Resultaten visar att båda de föreslagna 
infartsalternativen visar på önskvärd servicenivå 
även för prognosår 2040, medräknat etablering 
av för- och grundskola på Munka-Ljungby 
3:11. Resultaten indikerar dock att korsningen 
Örkelljungavägen/Klippanvägen kan minska från 
önskvärd till godtagbar servicenivå, till följd av ökad 
trafikmängd år 2040.

För att få ned belastningsgraden och 
köbildningen i korsningen Örkelljungavägen/
Klippanvägen kan den förslagsvis kompletteras 
med högerpåsvängskörfält på sekundärvägen 
(Örkelljungavägen). En annan åtgärd som skulle 
kunna förbättra korsningens kapacitet kan vara att 
anlägga ett vänsterpåsvängskörfält på primärvägen 
(Klippanvägen).  

Vidare har utredningen räknat ut parkeringsbehovet 
av bilplatser för personal och föräldrar, samt 
cykelplatser för personal, föräldrar och grundskolans 
elever. Parkeringsbehovet för personbilar och cyklar 
bedöms sammantaget till 86 respektive 223 platser. 

För att säkerställa en trygg trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter på väg till och från skolområdet föreslår 
utredningen att den befintliga cykeltunneln stängs 
och ersätts med en ny tunnel närmare korsningen 
Ljungsgårdsleden/Örkelljungavägen, samt att ännu 
en planskild passage anläggs vid Flyingegatan.
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1.1 Bakgrund och syfte
Ängelholms kommun arbetar med att uppföra en 
detaljplan för Munka-Ljungby 3:11, där lämpligheten för 
grundskola med minst 500 elever samt en förskola för 80 
barn prövas. 

Genomförandet av detaljplanen samt dess exploatering 
medför en ökad trafikmängd som kommer att belasta 
det statliga vägnätet intill planområdet. Därför behöver 
framkomlighet och säkerhet studeras för nya trafikflöden.

Denna trafikutredning syftar till att studera 
konsekvenserna av en skoletablering på fastigheten.

1.1.1 Ändringar och tillägg
Denna trafikutredning togs ursprungligen fram utifrån 
etablering av en grundskola med 400 elever. Ängelholms 
kommun beslutade emellertid att öka antalet elever 
till 500. Fördelningen mellan årsklasser i grundskolan 
jämnades även ut. Antalet barn vid förskolan ändrades ej. 

Utredningen har uppdaterat beräknad trafikalstring samt 
parkeringsbehov utifrån de ändrade förutsättningarna. 
Illustrationer av utredda åtgärder har ej ändrats. Det 
ökade antalet elever bedöms dock inte påverka något av 
alternativen rent funktionellt, föreslagna åtgärder gäller 
därför fortfarande.

1.2 Metod
Trafikalstringsberäkningar för för- och grundskola 
har gjorts manuellt utifrån statistik och kvalificerade 
antaganden avseende resmönster.  

Kapacitetsberäkningar för korsningarna Ljungsgårdsleden/
Örkelljungavägen och Örkelljungavägen/Klippanvägen är 
utförda med Trivectors analysverktyg Capcal 4.5.0.

1.3 Avgränsningar

1.3.1 Geografisk avgränsning
Utredningen har genomförts utifrån en skoletablering på del av 
Munka-Ljungby 3:11, norr om den befintliga idrottsplatsen.

1.3.2 Uppdragets avgränsning
Utredningen syftar till att utreda hur den framtida trafiken 
till och från planområdet påverkar det omkringliggande 
och anslutande vägnätet, samt vilka åtgärder som behöver 
vidtas. Utredningen ska använda sig av nutidsscenario 
samt prognosår 2040. Följande delar behandlas:

• Utredning utifrån en etablering av grundskola och 
förskola. Detta ska göras utifrån kriterierna:

 – Möjlighet till angöring för personbilar, tunga 
fordon, skolbussar samt leveranser.

 – Förutsättningar för att möta behovet av bil- och 
cykelparkering för grundskola och förskola 
samt utrymme för avlämningszon inom 
fastigheten, sett till yta.

 – Trygghets- och säkerhetnivå på trafikmiljön till 
och från planområdet, såväl för bil och buss 
som för cykel- och gångtrafikanter.

 – Möjliga infartsvägar för personbilar och   
tunga fordon.

 – Undersöka skolvägarna och lösning för 
hämtning/lämning utifrån trafiksäkerhet.

• Trafikalstringsberäkning för etableringen av för- 
och grundskola.

• Kapacitetsberäkningar för berörda korsningspunkter.

1. Inledning

Figur 1. Ortofoto över Munka-Ljungby. Kartan t h visar planområdets läge
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2. Förutsättningar

Fastigheten Munka-Ljungby 3:11 är lokaliserad i 
Munka-Ljungbys östra utkant, en mil nordöst om 
Ängelholm. Delar av fastigheten söder om aktuellt 
planområde är detaljplanelagt sedan tidigare. Själva 
planområdet består i huvudsak av jordbruksmark.

2.1 Framtida exploateringar
Fastigheten Munka-Ljungby 3:11 ska bebyggas med:

• Grundskola 500 elever.

• Förskola 80 barn.

2.2 Berörda planer
Planområdet överlappar med ett av de bebyggelseområden 
som pekas ut i Översiktsplan 2035 (Ängelholms kommun 
2017). Det angränsar också till ett bebyggelseområde på 
den västra sidan av Örkelljungavägen, som i dagsläget är 
detaljplanelagt för bostäder enligt Detaljplan för del av 
Munka-Ljungby m fl (Ängelholms kommun 2010). Utöver 
dessa två områden ligger ett planerat verksamhetsområde 
strax söder om skoletableringen (se figur 2).

Det aktuella planområdet är i dagsläget ej detaljplanelagt. 
I söder angränsar det till ett område som är detaljplanelagt 
för sporthall samt idrottsplats, se figur 3 (Ängelholms 
kommun 1990; Ängelholms kommun 2004). 

2.3 Trafikmiljö
Örkelljungavägen (länsväg 114) löper väster om 
planområdet och sammankopplar Klippanvägen (riksväg 
13) med Örkelljunga. Båda vägar har skyltade hastigheter 
om 60 km/h. 

Både Örkelljungavägen (länsväg 114) och Klippanvägen 
(riksväg 13) är utpekade av Trafikverket som del av 
funktionellt prioriterat vägnät. Båda vägar klassas som 
kompletterande regionalt viktiga vägar, med funktionerna 
dagliga personresor samt kollektivtrafik. Funktionen 
dagliga personresor definieras som vägar med ett 
i regel kortväga och regionalt resande, till exempel 
arbetspendling eller resor till centrala servicefunktioner. 
Funktionen kollektivtrafik avser prioriterade stråk eller 
stomlinjer med frekvent busstrafik, utpekade av de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Arbetssätt avseende det funktionellt prioriterade 
vägnätet beskrivs övergripande i Trafikverkets dokument 
Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät från 
2016. Med utpekandet av funktionellt prioriterade vägar 
syftar Trafikverket till att tydliggöra behovet av att söka 
lösningar som bibehåller eller förbättrar tillgänglighet 
eller kontinuitet längs med vägarna. 

I syfte att säkerställa såväl tillgänglighet som 
trafiksäkerhet lägger Trafikverkets dokument vikt vid 
att planskilda passager alltid är ett reellt alternativ 
för oskyddade trafikanter, inte minst där barn rör sig 
vardagligvis. 

En annan viktig målbild är att man bör eftersträva att 
bibehålla en så jämn tillåten hastighet på berörd väg 
som möjligt, något som även gäller vid mindre tätorter 
och korsningar. För dagliga personresor med bil samt 
kollektivtrafik med buss är det viktigt att anslutningar 
till vägen planeras och utformas så att tillgängligheten 
längs med denna är godtagbar vid flertalet vanligt 
förekommande trafiksituationer, samt att det finns en stor 
förutsägbarhet under högtrafik. 

Vidare pekar Trafikverket på vikten av att samla flera 
anslutningsvägar i en punkt snarare än i ett flertal olika, 
för att uppnå bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Ovan vägledning om det funktionellt prioriterade vägnätet 
tas vidare i det översiktliga arbetet för planområdet.  

Klippanvägen (riksväg 13) är idag utrustad med 
fartkameror, bland annat vid korsningen till 
Örkelljungavägen. 

Vid infarten till idrottshallen Munkahallen från 
Örkelljungavägen ligger busshållplats som trafikeras av 
två busslinjer; 510 Ängelholm - Munka Ljungby - Klippan 
och 511 Ängelholm - Örkelljunga – Hässleholm. 

Idag går det att nå området västerifrån via en cykelväg 
som leds under Örkelljungavägen genom en tunnel. Denna 
tunnel upplevs i befintlig utformning som otrygg och 
bedöms inte heller uppnå fullgod trafiksäkerhet. 

2.4 Förändringar i trafiksystemet
Vid etablering krävs att en ny infart anläggs till 
skolområdet. Föreliggande utredning studerar två 
lösningar för att koppla skolområdet till det statliga 
vägnätet; antingen att befintlig trevägskorsning 
Ljungsgårdsleden/Örkelljungavägen byggs ut med 
ett fjärde ben österut, på vilket den nya skolinfarten 
kan kopplas; eller att ny trevägskorsning anläggs i 
planområdets norra del. Kapacitetsberäkningar för dessa 
alternativ görs i avsnitt 5. 

De förstnämnda alternativet (ny fyrvägskorsning) tar 
emellertid en stor del av det ursprungliga planområdet i 
anspråk. Området för den planerade för- och grundskolan 
behöver därför utökas något norrut. Utredningen redogör 
för detta närmare i avsnitt 3.

Etableringen kräver också åtgärder och kompletteringar i 
det befintliga gång- och cykelnätet, för att öka tryggheten 
och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Förordade 
åtgärder för gång- och cykelnätet redovisas i avsnitt 7. 

Grusvägen söder om planområdet är i enskilt 
huvudmannaskap på kommunens fastighet. Vägen bedöms 
kunna användas vid förlängning av befintlig gång- och 
cykelväg. 
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Planområde

Utbyggnadsområde - Bostäder

Utbyggnadsområde - Verksamheter

Figur 2. Karta som visar planområdet i förhållande till angränsande 
utbyggnadsområden i Översiktsplan 2035. 

Figur 3. Detaljplaner för sporthall samt idrottsplats söder om planområdet 
(Detaljplan B 749 till vänster, Detaljplan B 732 till höger). I DP B 749 
planerades GC-tunnel under Örkelljungavägen.
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Örkelljungavägen 
2020: 3 200 ÅDT
2040: 4 250 ÅDT
Tung tra�k : 9 %

Klippanvägen 
2020: 7 285 ÅDT
2040: 9 685 ÅDT
Tung tra�k: 10 %

Flyingegatan 
2020: 500 ÅDT
2040: 690 ÅDT 
Tung tra�k: 3 %

Ljungsgårdsleden 
2020: 1 970 ÅDT
2040: 2 610 ÅDT 
Tung tra�k: 7 % 
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Figur 4. Uppmätta trafikmängder på vägarna intill planområdet.

2.5 Trafikuppräkning
Trafikverket är väghållare för Örkelljungavägen (väg 114), 
Klippanvägen (väg 13) och Ljungsgårdsleden (1791). 
Trafikmängder för Klippanvägen och Ljungsgårdsleden 
har hämtats från Trafikverkets trafikflödeskarta. För 
trafikmängder avseende Örkelljungavägen har dessa 
hämtats från rapporten Trafikalstring, trafikuppräkning 
samt bullerutredning för Kv. Gräsklipparen m.fl, Munka 
Ljungby (Tyréns 2016). Detta då mätpunkt i NVDB för 
Örkelljungavägen bedöms ligga för långt norrut för att ge 
ett tillräckligt precist mätresultat för sektionen vid den 
planerade skolan. 

Ängelholms kommun är väghållare för Flyingegatan. 
Trafikmängden på Flyingegatan är osäker då inga 
kommunala trafikmätningar för gatan har gjorts. 

Trafikutredning och målpunktsanalys för Kv. Gräsklipparen 
m.fl. (Atkins 2017) skattade dock att trafiken på 
Flyingegatan för år 2017 då uppgick till runt 500 f/d. 

Trafikflödena har räknats upp till prognosår 2040 med 
Trafikverkets uppräkningsfaktorer för EVA och manuella 
beräkningar 2014-2040-2060 (Trafikverket 2018a). 
Följande uppräkningsfaktorer har använts för personbil 
respektive lastbil (tung trafik): 

Personbil: 1,44

Lastbil: 1,53

Se figur 4 för översikt över trafikmängder för nuläge och 
prognosår 2040. 
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3. Skolans anslutning till vägnätet   

Följande avsnitt redogör för de två utformningsalternativ 
som identifierats för att ansluta det planerade skolområdet 
till vägnätet. De olika lösningarna bedöms utifrån 
trafiksäkerhet och framkomlighet, kapacitetsberäkningar 
görs i avsnitt 5. För att förbättra tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för gång- och cykelnätet har föreliggande 
utredning också tagit fram åtgärdsförslag för nya 
kopplingar över Örkelljungavägen. De föreslagna gång- och 
cykellösningarna redovisas i avsnitt 7.

3.1 Alternativ 1
Detta alternativ innebär att den befintliga 
trevägskorsningen Ljungsgårdsleden/Örkelljungavägen 
byggs ut till fyrvägskorsning (se figur 5). Korsningens nya 
ben sträcker sig sedan österut genom skolområdets södra 
del. Infarten till skolan placeras på vägens norra sida, i 
form av en enkelriktad vändslinga. På slingan finns plats 
för parkering för hämtning och lämning, samt utrymme 
där skolskjuts kan stanna för att släppa av skolelever. 
Utrymmet kan också användas av lastbilar som kör 
leveranser till skolan. Personal/långtidsparkering anläggs 
på den södra sidan av den nya vägen.

Nya cykelvägar anläggs söder om korsningen. Dessa leds 
förbi personalparkeringen för att sedan korsa den nya 
vägen i en gång- och cykelöverfart och varefter de går 
vidare in i det nya skolområdet. Gång- och cykelvägen 
leder fram till ytor för cykelparkering, vilka bör placeras i 
anslutning till skol- och förskolebyggnaderna. Platsbehov 
och ytanspråk för cykelparkering redovisas i avsnitt 6.

3.2 Alternativ 2 
Det andra alternativet innebär att en trevägskorsning 
anläggs vid Örkelljungavägen i den norra delen av det 
planerade skolområdet, som förskjuts gentemot befintlig 
korsning Ljungsgårdsleden/Örkelljungavägen (se figur 6). 
Den nya vägen leds österut längs med skolområdets norra 
gräns. Infarten till skolans bilparkering placeras på vägens 
södra sida, vid planområdets östra gräns. Parkeringen 
rymmer såväl personalparkering som plats för hämtning/
lämning. På den nya vägens södra sida placeras också en 
vändslinga, vilken kan fungera som stannplats för skolkjuts 
samt vändplats för lastbildar. 

Figur 5. Karta över skolområdet och anslutningar till befintligt vägnät enligt alternativ 1. Röd markering visar det 
ursprungliga planområdets utbredning.

Skol- och förskole-
byggnaderYta för cykelparkering

Föreslagna sträckningar för 
nya gång- och cykelvägar

Personalparkering

Befintliga gång- 
och cykelvägar

Föreslagen 
fyrvägskorsning

Parkering för 
hämtning/lämning

Stannplats för 
skolskjuts och 
lastbilar
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Nya cykelvägar anläggs längs skolområdets södra 
gräns, där de ansluter till gång- och cykelpassager över 
Örkelljungavägen. De nya gång- och cykelvägarna leds 
sedan norrut längs skolområdets östra sida, upp till 
förskolebyggnaden. För att skapa en säker passage över 
den nya vägen anläggs här en gång- och cykelöverfart. I 
anslutning till skol- och förskolebyggnaderna placeras ytor 
för cykelparkering. 

3.3 Samlad bedömning – 
Trafiksäkerhet och framkomlighet
VId vägändarna i båda alternativen kan vändplatser 
anläggas. I framtiden kan båda vägar vid behov förlängas 
österut och användas som in- och utfarter för de 
planerade utvecklingsområdena norr och öster om det nya 
skolområdet. Dessa områden kommer sannolikt också få 
ytterligare anslutningar till det befintliga vägnätet, varför 
de föreslagna vägarna och korsningarna bedöms som 
tillräckliga även på sikt.

Väganläggningen i alternativ 1 tar stora delar av det 
ursprungliga planområdet i anspråk, och skär av stora ytor 
från att användas som skolgård. För att personalparkering 
och trafikanläggningar ska kunna anläggas med tillräcklig 
yta och trafiksäkerhetsnivå utan att det drabbar skol- 
och förskolegårdens friytor, behöver det ursprungliga 
planområdet utökas något norrut (se figur 5).  

I planområdet för den tillkommande för- och grundskolan 
finns en åkerholme som kan komma att påverkas vid 
anläggande av skola och/eller infartsväg. Vägledning 
avseende åkerholmar och eventuellt biotopskydd ges i 
Naturvårdsverkets handbok 2012:1 Biotopskyddsområden 
(2012). Utifrån handbokens bedömningsgrunder anses 
aktuell åkerholme ej som skyddsvärd då åkerholmen ej 
helt omges av åker- eller betesmark och då omgivande 
mark delvis överförts till annan markanvändning (i form av 
befintlig länsväg 114). Frågan om åkerholmens eventuella 
skyddsvärde bör dock tas med i det fortsatta arbetet i 
samråd med länsstyrelsen.

Skolbyggnad

Förskolebyggnad

Yta för 
cykelparkering

Föreslagna sträckningar för 
nya gång- och cykelvägarBefintliga gång- 

och cykelvägar

Parkeringplatser

Ny trevägskorsning

Stannplats för 
skolskjuts och 
lastbilar

Figur 6. Karta över skolområdet och anslutningar till befintligt vägnät enligt alternativ 2. Röd markering visar det 
ursprungliga planområdets utbredning.
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Åkerholmen utgör sikthinder för trevägskorsningen 
i alternativ 2, åtgärd i detta läge kommer att kräva 
åverkan på träd och vegetation. Kring korsningen i 
alternativ 1 är det omgivande landskapet platt och utan 
hinder, siktförhållandena i korsningen bedöms därför 
som goda för detta alternativ. Generellt sett har två 
förskjutna trevägskorsningar högre trafiksäkerhetsnivå 
än en fyrvägskorsning, med undantag för mycket låga 
trafikflöden. Hänsyn ska tas till mängden korsande trafik, 
vilken antas vara relativt stor i detta fall till följd av 
skoltrafiken (Trafikverket 2018).

I alternativ 1 måste oskyddade trafikanter korsa den 
nya vägen för att ta sig till skolområdet via gång- och 
cykelnätet. Överfartens placering leder emellertid bort 
dem från fyrvägskorsningen, men den innebär också en 
mindre gen väg in till skolområdet. I alternativ 2 skapas 
en genare koppling mellan skolområdet och gång- och 
cykelnätet. Vidare innebär detta utbyggnadsalternativ att 
oskyddade trafikanter kan ta sig från områdena väster om 
Örkelljungavägen till den nya skolan, utan att behöva korsa 
några bilvägar i plan.  

En anslutning av skolområdet till vägnätet enligt alternativ 
1 tar bättre hänsyn till det funktionellt prioriterade 
vägnätet, än anläggandet av förskjutna trevägskorsningar. 
För att uppnå bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet, 
menar Trafikverket att man för funktionellt prioriterade 
vägar bör sträva efter så få anslutningar som möjligt 
(Trafikverket 2016). Att samla anslutningarna i en 
fyrvägskorsning bedöms därför som mer lämpligt ur 
detta perspektiv.

Sammantaget bedöms trafiksäkerhetsnivån i alternativ 
2 som bättre än i alternativ 1, eftersom den föreslagna 
korsningstypen är säkrare och oskyddade trafikanter 
separeras från biltrafiken i högre grad. Utifrån 
förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät 
är dock lösningen i alternativ 2 mindre lämpligt än 
fyrvägskorsningen i alternativ 1.
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4. Trafikalstring

4.1 Utgångspunkter för beräkning 
Trafikalstring från förskola och grundskola har beräknats 
manuellt utifrån antaganden och statistik avseende 
skolungdomars och föräldrars färdmedelsval. 

Beräkningen utgår från ett antal utgångspunkter: 

• Utifrån statistik om personaltäthet på närliggande 
Toftaskolan (11,6 elever per lärare) beräknas 
grundskolan ha en personalstyrka på 43 pedagoger 
(Skolverket 2017).  Till detta har 15 tjänster, såsom 
rektor, vicerektor, serveringspersonal, kuratorer 
m.fl, adderats. Med detta uppgår grundskolans 
personalstyrka till 58 anställda.

• Lärarförbundets statistik (2018) ger att 
förskolegrupper i Ängelholms kommun uppgår till 
cirka 17 barn per grupp. Den planerade förskolan 
beräknas därför få 5 förskolegrupper. Utifrån ett 
antagande om 3,5 anställda per förskolegrupp (se 
Malmö 2010), beräknas förskolans personalstyrka 
omfatta 18 anställda. 

• Baserat på kommunens bilinnehav och 
färdmedelsfördelningen i kommunen samt skolans 
geografiska läge i Munka-Ljungby, antas så många 
som 80 % av för- och grundskolans personal köra bil.  
Då man kan anta att några i personalen till viss del 
samkör till skolområdet räknas varje bil rymma 1,2 
personer. 

• Skolan antas ha en lika fördelning av årskurserna, 
med 1/3 av barnen i klass F-3, 1/3 i klass 4-6, och 
resterande 1/3 i klass 7-9.  Eftersom 500 inte är 
jämnt delbart med tre så har antalet elever i klass 7-9 
avrundats nedåt. Beräkning av andelen elever som 
skjutsas till skolan har gjorts utifrån statistik från 
Trafikverkets rapport Den hållbara skolresan (2011). 
Behovet av att skjutsas med bil blir mindre ju äldre 
eleven är, enligt följande fördelning:

 – 80 % av förskolebarnen antas skjutsas till 
förskolan, 

 – 50 % av eleverna i F-3 antas skjutsas med bil, 

 – 30 % av eleverna i klass 4–6 antas skjutsas 
med bil, 

 – 10 % av eleverna i klass 7–9 antas skjutsas med 
bil.  

• För morgontimmen antas att samtliga barn som 
skjutsas med bil lämnas under en och samma timme. 
Hämtning av barn under eftermiddagen antas dock ske 
under en längre tidsperiod. Av de elever som skjutsas, 
antas 70 % bli hämtade under eftermiddagstimmen.

Slutsats - Trafikalstring
Utifrån ovan listade antaganden beräknas den totala 
trafikalstringen från förskolan och grundskolan till 
813 fordon per dygn. Trafiken bedöms bli som störst 
under den dimensionerande morgontimmen med 478 
fordon in/ut till skolområdet. Eftermiddagen antas ha 
ett lugnare trafikflöde, med 335 fordon in/ut under 
dimensionerande timme.

Tabell 1.   Manuell trafikalstringsberäkning.
Beräkning av tillkommande trafikrörelser samt behov av tillkommande parkering för hämtning och lämning

Tillkommande elever/barn/personal Antal totalt

Andel 

utifrån 

som kör 

bil 

Antal 

personal 

som kör bil

Antal 

anställda 

per bil 

Antal bilar 

totalt

Antal nya 

bilrörelser in på 

Skolinfarten 

(dim h FM)

Antal nya 

bilrörelser ut från 

Skolinfarten (dim 

h FM)

Antal nya 

bilrörelser in på 

Skolinfarten (dim 

h EM)

Antal nya 

bilrörelser ut 

från Skolinfarten 

(dim h EM)

Barn F-3 (3,33/10 av 500 nya elever) 167 50% 84 84 84 58 58

Barn 4-6 (3,33/10 av 500 nya elever) 167 30% 50 50 50 35 35

Barn 7-9 (3,33/10 av 500 nya elever) 166 10% 17 17 17 12 12

Barn förskola 80 80% 64 64 64 45 45

Pedagoger och övrig pers. skola 58 80% 46 1,2 39 39 0 0 27

Pedagoger förskola 18 80% 14 1,2 12 12 0 0 8

Totalt 265 265 215 150 186

816

480 336

Total biltrafikalstring 
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Figur 7. Korsningen Örkelljungavägen/Ljungsgårdsleden 
i Capcal, vilken beräknas som landsortskorsning 
vänstersvängfält och som regleras med stopplikt. 

5. Kapacitetsberäkning

Syftet med detta kapitel är att bedöma om etableringen 
av för- och grundskola kan medföra kapacitetsbrist i 
nytillkommande och/eller befintliga korsningar. 

Med en ny etablering av för- och grundskola ökar 
biltrafiken på det omkringliggande vägnätet, främst 
under morgon- och eftermiddagstimmen då barn lämnas 
respektive hämtas med bil. Tre vägkors bedöms vara 
i riskzonen för kapacitetsbrist, nämligen (alternativ 
1) korsningen Örkelljungavägen/Ljungsgårdsleden 
(ny skolinfart), (alternativ 2) Örkelljungavägen/Nya 
skolinfarten och Örkelljungavägen/Klippanvägen. 

I denna utredning har kapacitetsberäkning för korsningen 
Flyingegatan/Örkelljungavägen ej gjorts. I rapporten 
Trafikutredning och målpunktsanalys Kv. Gräsklipparen 
m.fl. (Atkins 2017) presenterades kapacitetsberäkningar 
för denna korsning, vilken visade på små trafikflöden med 
låga belastningsgrader samt mycket liten eller omärkbar 
köbildning som följd. En etablering av för- och grundskola 
på fastighet 3:11 bedöms ej ge kapacitetsbrist i denna 
korsning. 

Kapacitetsberäkningar i denna utredning har gjorts 
med hjälp av analysverktyget Capcal. Programmet 
beräknar belastningsgrad utifrån korsningsutformning, 
trafikmängd och svängandelar under vardagsmaxtimman. 
Capcal hanterar korsningar med väjningsplikt, stopplikt, 
trafiksignaler och cirkulationsplatser.  

Belastningsgrad är ett begrepp som beskriver hur känslig 
en tillfart är för överbelastning. En belastningsgrad 
mellan 0.0–0.6 innebär att korsningen har önskvärd 
servicenivå, medan 0.6–1 innebär godtagbar servicenivå. 
En belastningsgrad på 1 innebär att korsningen har sämre 
kapacitet, och har nått sitt teoretiska maxtak. Om det visar 
sig att berörd korsning uppnår en för hög belastningsgrad 
till följd av ökade trafikflöden kan det vara aktuellt att 
genomföra åtgärder på någon av de anslutande vägarna 
eller hela korsningen i sig. 

Analysen baseras på uppmätta, och sedermera 
uppräknade, trafikflöden för Örkelljungavägen, 
Klippanvägen och Ljungsgårdsleden, samt antagna 
svängandelar för nya skolinfarten ut mot Örkelljungavägen 
och trevägskorsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen. 
Befintliga flöden har kompletterats med antagna flöden för 
planerad skolverksamhet. 

Beräkningarna har gjorts utifrån tre olika scenarier: 

• Scenario 1. Nuläge 

• Scenario 2. Prognosår 2040, ej med etablering         
av skolområde

• Scenario 3. Prognosår 2040, med etablering  
av skolområde

5.1 Alternativ 1, korsningen 
Örkelljungavägen/Ljungsgårdsleden
Det nya skolområdet planeras ha in- och utfart 
mot Örkelljungavägen och Ljungsgårdsleden via ny 
fyrvägskorsning. Befintlig korsning Ljungsgårdsleden/
Örkelljungavägen är idag en trevägskorsning med 
stoppreglering. Ett tillägg av ett fjärde ben i korsningen 
bedöms kunna fungera som ny in- och utfart till 
skolområdet. Kapacitetsberäkning av möjlig framtida 
fyrvägskorsning har gjorts utifrån scenario 3, prognosår 
2040 med etablering av skolområde. 

För beräkning antas att plats finns för att möjliggöra för 
fordon att passera korsningen i två steg, s.k. etappvis 
korsande. 

Fyrvägskorsningen beräknas som en landsortskorsning 
med vänstersvängfält i primärvägen. Korsningen regleras, 
likt idag, med stopplikt. Örkelljungavägen har utifrån 
ortofoto en vägbredd på 7,0 meter. Hastigheten på 
Örkelljungavägen är reglerad till 60 km/h. Den östra delen 
av Ljungsgårdsleden (nya skolinfarten) har beräknats 
utefter en hastighet om 40 km/h och med en sammanlagd 
bredd på 7,0 meter.    

Se figur 7 för korsningens geometri i Capcal. 
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5.1.1 Scenario 3 - Prognosår 2040, med 
etablering av skolområde
Morgontimme
En kapacitetsberäkning för skolans in- och utfart 
under morgontimman avseende scenario 3 har gjorts. 
Trafikverkets timinformation för Örkelljungavägen visar 
att ungefär 60 % av trafikströmmen under morgontimmen 
går i södergående riktning, mot Klippanvägen och vidare 
mot tätorten Ängelholm. För både Örkelljungavägen och 
Ljungsgårdsleden är morgonens maxtimme uppmätt till 
cirka 8 %.  

För kapacitetsberäkningen bedöms att trafikflödet till och 
från skolan till största del följer befintliga trafikströmmar, 
där en huvuddel av trafikflödet under morgontimmen går i 
södergående riktning.  Föräldrar som lämnat av sina barn 
på skolan antas sedan fortsätta i södergående riktning 
mot målpunkter som Ängelholm tätort. En andel om 
ungfär 40 % - vilka antas bo i de östra eller norra delarna 
av Munka-Ljungby - antas korsa Örkelljungavägen från 
Ljungsgårdsleden för att nå skolområdet. 

Eftermiddagstimme 
Trafikmätningar för trafiken på Örkelljungavägen visar 
att trafikflödena under eftermiddagen speglas gentemot 
morgonens, med en större andel bilister som kör i 
norrgående riktning. Bilkörande föräldrar antas följa detta 
mönster, där de kör från Ängelholm i norrgående riktning 
för att hämta upp sina barn på för- eller grundskolan. 
Beräkningen antar att dessa föräldrar, efter hämtning, 
sedan fortsätter västerut längs Ljungsgårdsleden eller 
fortsätter i norrgående riktning för att köra hem.  

Örkelljungavägen uppvisar enligt Trafikverkets 
timinformation ett högre timtrafikflöde under 
eftermiddagen, med en maxtrafik på runt 11 % vilket är att 
jämföra med morgonens timtrafikflöde på 8 %. 

5.1.2 Resultat Alternativ 1, Örkelljungavägen/
Ljungsgårdsleden
Även om timtrafiken på Örkelljungavägen är högre 
under eftermiddagen visar Capcal-beräkningarna på 
en belastningsgrad under 0.5 (med som högst 0.47 på 
skolinfart under morgontimmen). Belastningsgraden 
på den nya skolinfarten är lägre under eftermiddagen 
än under förmiddagen, något som kan antas bero på 
att hämtningsperioden antas ske under en längre och 
mer spridd tidsperiod än under morgonen (70 % av 
föräldrarna antas under eftermiddagen hämta under en 
och samma timme) samt på att huvuddelen av föräldrarna 
antas komma söderifrån vilket möjliggör större andel 
högersvängar in på nya skolinfarten vilket ger tidsvinster. 

Framkomligheten på primärvägen Örkelljungavägen 
bedöms som fortsatt god. 

Beräkningarna visar att fyrvägskorsningen som helhet 
uppvisar en önskvärd servicenivå för prognosår 2040, med 
etablering av skolområde . 

Figur 8. Bilden visar på antagna svängangivelser och 
trafikmängder för trevägskorsningen under morgontimmen 
år 2040 med etablering av skolområde. Belastningsgrad för 
tillfarterna är i grön textfärg.

Figur 9. Antagna svängangivelser och trafikmängder för 
eftermiddagstrafiken, prognosår 2040 med etablering av 
skolområde. Belastningsgrad är i grön textfärg.

60%  40 %
204 136

Örkeljungavägen 

20 %     43
20 % 43
60 % 129

0.55

            259
   43   163    53
  17% 65% 19%

0.11

�������������
År 2040, med etablering
Morgontimme 

Nya skolinfarten 

44     93    106 
19% 40% 41%
         243

0.11

480 Total tra�kalstring
265 IN
215 UT

Örkeljungavägen 

0.40

0.10

������������
År 2040, med etablering
Eftermiddagstimme

Nya skolinfarten 

40%  60 %
187 281

0.16

335 Total tra�kalstring
150 IN
186 UT

38         17%
106       43%
88         40%

0.41

25         24%
23         19%
59         57%

0.20

87     194    105 
23% 52% 25%
         386

            218
   37   150    30
  17% 70% 13%

20 %     38
40 % 74
40 % 74

106

231

186

215
60%  40 %
204 136

Örkeljungavägen 

20 %     43
20 % 43
60 % 129

0.55

            259
   43   163    53
  17% 65% 19%

0.11

�������������
År 2040, med etablering
Morgontimme 

Nya skolinfarten 

44     93    106 
19% 40% 41%
         243

0.11

480 Total tra�kalstring
265 IN
215 UT

Örkeljungavägen 

0.40

0.10

������������
År 2040, med etablering
Eftermiddagstimme

Nya skolinfarten 

40%  60 %
187 281

0.16

335 Total tra�kalstring
150 IN
186 UT

38         17%
106       43%
88         40%

0.41

25         24%
23         19%
59         57%

0.20

87     194    105 
23% 52% 25%
         386

            218
   37   150    30
  17% 70% 13%

20 %     38
40 % 74
40 % 74

106

231

186

215

14 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN MUNKA-LJUNGBY 3:11 • ÄNGELHOLMS KOMMUN



5.2 Alternativ 2, korsningen 
Örkelljungavägen/ny skolinfart
För detta alternativ bildar infart till nya skolområdet 
en trevägskorsning som förskjuts vänster-höger 
relativt befintlig trevägskorsning Örkelljungavägen/
Ljungsgårdsleden. Korsningen kan utformas som typ C, 
med möjlighet för etappvis korsande. 

Korsningen regleras med stopplikt. I Capcal har 
Örkelljungavägens nordöstra väggren vid korsningen 
breddats till 3.0 meter för att simulera fri höger/
högerpåsvängskörfält. 

I figur 11 visas korsningens geometri i Capcal. 

5.2.1 Scenario 3 - Prognosår 2040, med 
etablering av skolområde. 
Morgontimme
Kapacitetsberäkningar visar på låg belastningsgrad i 
samtliga tillfarter under morgontimmen. Bilkörande 
föräldrar antas i relativt stor utsträckning komma 
söderifrån. Dessa antas sedan fortsätta sin resa i 
södergående riktning, mot Klippanvägen och vidare till 
arbetsplatsområden som Ängelhom tätort.  I stort antas 
svängandelar samma som i alternativ 1. 

Eftermiddagstimme
Även på eftermiddagen hålls belastningsgraden i 
trevägskorsningen på en låg nivå.  Svängandelar antas 
andelsmässigt vara samma som i alternativ 1. 

5.2.2 Resultat alternativ 2, korsningen 
Örkelljungavägen/ny skolinfart
Ny trevägskorsning beräknas få en låg belastningsgrad i 
samtliga tillfarter under både morgon som eftermiddag. 
Köbildning indikeras bli liten. Korsningen erhåller, utifrån 
antagna svängandelar, önskvärd servicenivå. 

Framkomligheten på Örkelljungavägen kan antas 
öka ytterligare om väggren breddas för att rymma 
högersvängande fordon som ska in på nya skolinfarten. 
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Figur 11. Förskjuten korsning, typ C i capcal. Med bred 
väggren för att underlätta för utkörande fordon. 

Figur 12. Antagna svängangivelser för 
trevägskorsning, förmiddag år 2040 med etablering 
av skolområde. 

Figur 13. Antagna svängangivelser för trevägskorsning, 
eftermiddag år 2040 med etablering av skolområde. 

Figur 10. Bild från VGU 2015:086 Krav på princip för 
förskjuten korsning, med minimiavstånd på 50 meter 
för korsning typ C.  
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Figur 14. Korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen och 
dess geometri i Capcal.

Figur 15.  Scenario 1. Antagna svängandelar och 
trafikmängder för morgontimmen.

Figur 16.  Scenario 1. Antagna svängandelar och 
trafikmängder för eftermiddagstimmen. 
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5.3 Korsningen Örkelljungavägen/
Klippanvägen 
Örkelljungavägen ansluter till Klippanvägen i söder i en 
trevägskorsning. Korsningen har bedömts som typ C, med 
ett cirka 80 meter långt vänstersvängfält.

Korsningen regleras med väjningplikt med stopplikt i 
tillfarten Örkelljungavägen. 

I figur 14 visas korsningens geometri i Capcal.   

5.3.1 Scenario 1 - Nuläge
Morgontimme
För morgontimmen antas att merparten (60 %) av 
trafikflödet på Örkelljungavägen färdas i sydlig riktning 
mot målpunkten Ängelholm. Antalet fordon som antas 
svänga in på Flyingegatan från Örkelljungavägen antas 
vara få och påverkar inte beräkningen. Likaså antas antalet 
fordon på Skelderhusvägen och Öster Värn vara fåtaliga 
och bör inte ge någon märkbar påverkan på trafiken i 
korsningen. Trafiken på Klippanvägen går huvudsakligen i 
västlig riktning (60 %).  

Capcal visar på låga belastningsgrader för korsningen 
för nuläge år 2019. Belastningsgraderna håller sig under 
morgontimmen på eller under 0.3 (se figur 15). 

Eftermiddagstimme 
För eftermiddagstimmen antas trafikflödena speglas, med 
återvändande trafik från västligt lokaliserade målpunkter 
som Ängelholm. Belastningsgraden i tillfarterna beräknas 
för eftermiddagen vara fortsatt låga (se figur 16). 

5.3.2 Scenario 2 - år 2040 ej med etablering 
av skolområde
Morgontimme
Svängindelningen för prognosår 2040 antas vara samma 
som för nulägesår. 

Med trafikmängder som är uppräknade till år 2040 får 
korsningens tillfarter högre belastningsgrad än vad de har 
idag. Korsningen har dock tillräcklig kapacitet att hantera 
den ökade trafikmängden i framtiden (se figur 17). 

Belastningen blir som störst under morgontimmen på 
tillfarten Örkelljungavägen, då morgonpendlare svänger 
västerut mot Ängelholm. Med en belastningsgrad under 
0.5 på Örkelljungavägen kan korsningen fortfarande 
benämnas ha önskvärd servicenivå.    

Eftermiddagstimme
Belastningsgraden för eftermiddagen uppgår till som mest 
0.33 i tillfarten Örkelljungavägen (se figur 18).
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Figur 17. Scenario 2. Antagna svängandelar och 
trafikmängder resultat för maxtimme under morgonen. 

Figur 18.  Scenario 2. Antagna svängandelar och 
trafikmängder för eftermiddagstimmen. 

5.3.3 Scenario 3 - år 2040 med etablering 
av skolområde
Morgontimme 
För scenario 3 har trafikalstringen från skolområdet 
adderats till trafikflödena för år 2040. För scenario 3, 
år 2040 med etablering av skolverksamhet på fastighet 
3:11, erhåller till-/frånfarten Örkelljungavägen – med den 
trafikprognos och antagen svängfördelning som använts i 
analysen – en belastningsgrad på 0.70, något som innebär 
att korsningen kan karaktäriseras som med godtagbar 
servicenivå. 

Figur 19 visar belastningsgrad (i grönt och gult) samt 
trafiksiffror efter etablering av skolområde på fastighet 
3:11 år 2040.  

Eftermiddagstimme
Eftermiddagens maxtimme resulterar i lägre 
belastningsgrad än under morgonen, något som antas bero 
på dels att färre svänger ut från Örkelljungavägen och dels 
på antagandet att färre föräldrar antas hämta sina barn 
under samma timme. För eftermiddagen har korsningen 
en belastningsgrad på runt 0.67 vilket ger godtagbar 
servicenivå. 

Figur 20 visar på belastningsgrad (i grönt) och antagna 
svängangivelser och trafikmängder för eftermiddagen år 
2040. 

5.3.4 Resultat - Örkelljungavägen/
Klippanvägen
Både för nuläge och år 2040 utan etablering av 
skolområde bedöms korsningen Örkelljungavägen/
Klippanvägen bibehålla önskvärd servicenivå, såväl 
under morgon- som eftermiddagstimme. För scenario 
3, år 2040 med etablering av skolområde, uppgår 
emellertid belastningsgraden i korsningen till 0,7 
under morgontimmen, vilket innebär godtagbar 
servicenivå. Belastningsgraden sjunker dock något under 
eftermiddagen. 

Figur 19. Scenario 3. Antagna svängandelar och 
trafikmängder för morgontrafiken. 

Figur 20. Scenario 3. Antagna svängandelar och 
trafikmängder för eftermiddagstrafiken. 
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5.3.5 Åtgärdsförslag Örkelljungavägen/
Klippanvägen
Beräkningarna i Capcal indikerar att korsningen 
Örkelljungavägen/Klippanvägen kan komma att överskrida 
önskvärd servicenivå under maxtimma morgon år 2040 
med den trafikprognos och antagen svängfördelning som 
använts i analysen. 

Som förslag för att få öka smidigheten och minska 
fördröjning kan korsningen kompletteras med 
högerpåsvängskörfält på sekundärvägen. 

Capcal är dock olämpligt för att på bästa sätt reflektera fri 
höger/högerpåsvängsfält men genom att öka breddmåttet 
på Klippanvägens ena väggren kan en indikerande 
beräkning på effekterna av högerpåsvängskörfält 
ändå göras.

Beräkning har gjorts för morgontimme då 
belastningsgraden var som störst. 

En ytterligare åtgärd för att förbättra korsningens 
kapacitet kan vara att anlägga ett vänsterpåsvängskörfält 
på Örkelljungavägen. Då Capcal ej kan beräkna eller 
återspegla vänsterpåsvängskörfält görs dock inga 
beräkningar för denna åtgärd. 

5.3.6 Resultat högerpåsvängskörfält: 
Beräkningar i Capcal visar att med högerpåsvängskörfält 
på Örkelljungavägen minskar belastningsgraden till 0.51 
vilket ger önskvärd servicenivå.

Klippanvägens nordvästra vägren har för denna 
beräkning, i syfte att på bästa sätt efterlikna fri höger/
högerpåsvängskörfält, ökat i breddmått till 3,0 meter.

Körfältslängden bör, i enlighet med tabell 10.5 i VGU 
2020:029, uppgå till minst 150 meter (se figur 22).  
Örkelljungavägen behåller stopplikt som regleringsform. 

Figur 21 visar på korsningens geometri med fri höger/
högerpåsvängskörfält.

Figur 21. Korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen kan 
lämpligen utrustas med högerpåsvängskörfält i syfte att 
minska fördröjning på Örkelljungavägen. Bilden visar på 
geometri i Capcal, med en väggren på Klippanvägens norra 
sida på 3,0 meter. sida 

Figur 22. Principfigur högerpåsvängsfält, från VGU 2020:029 
Krav, figur 10.14.   
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6. Parkering

6.1 Bilplatsbehov för- och grundskola

6.1.1 Personalbehov 
Grundskola 

Bilplatsbehovet för anställda vid grundskolan kan räknas 
ut med hjälp av Ängelholm kommuns parkeringsnorm. 
Ängelholm kommuns p-norm, som kom redan 1991, 
ger ett parkeringstal på 6 bilplatser per 1 000 m² BTA 
(Ängelholms kommun 1991). Med en bruttototalarea på 6 
500 m² skapas ett förväntat bruttobehov på 39 platser för 
grundskolans anställda. 

Förskola

Bilplatsbehovet för anställda vid den planerade förskolan, 
vilken planeras få en BTA på runt 1 000 m², kan beräknas 
utifrån Ängelholms p-norm till 6 platser. 

Det beräknade parkeringsbehovet för anställda 
vid förskolan förefaller lågt mot bakgrund 
av kommuninvånarnas höga bilanvändande. 
Resvaneundersökningar i Ängelholms kommun pekar 
på att majoriteten, ungefär 70 % använder bilen som 
färdmedel vid huvudresa (Ramböll 2011; Ängelholm 2015). 
Bilanvändandet är alltså relativt högt i kommunen och kan 
i mindre tätorter antas vara än högre, rimligtvis uppemot 
80 %.

Parkeringsbehovet för förskolelärarna bör därför beräknas 
utifrån antagen färdmedelsfördelningen i kommunen, 
vilket innebär att 80 % av de anställda tar bilen till 
förskolan varje dag. 

Utifrån statistik om lärartäthet vid förskolor beräknas 
förskolan ha en personaltäthet om 18 anställda av vilka 
14 tar bilen till förskolan varje dag. Med en avvägning om 
1,2 personer per bil uppgår det förväntade behovet till 12 
platser. 

Sammantaget bedöms personalen vid förskolan och 
grundskolan behöva 51 bilplatser (39+12).

6.1.2 Platsbehov för mopedbilar
Utöver behovet av bilplatser finns även ett 
parkeringsplatsbehov för mopedbilar, vilka utgör ett 
relativt populärt färdmedel för ungdomar i Munka-Ljungby. 
Baserat på uppgifter från Ängelholms kommun om antalet 
platser vid närliggande Toftaskolan, som har cirka 680 
elever, bör behovet för den planerade skolan ej överstiga 
åtta mopedbilsplatser. Parkeringsplatser för mopedbilar 
tar samma yta i anspråk som bilplatser. 

6.1.3 Platsbehov för mopeder
Plats bör vikas åt parkering för mopeder. Vilket faktiskt 
behov av parkeringsplatser för mopeder som kan uppstå 
är svårt att avgöra men ett riktvärde kan vara 8 % av det 
totala bilplatsantalet (jmfr Malmö stads gällande p-norm 
2010). Detta ger runt 8 platser. Mopeder bedöms kunna 
parkeras vid cykelställ.   

6.1.4 Behov vid lämning och hämtning
Parkeringsbehovet för föräldrar som lämnar och hämtar 
sina barn kan beräknas utifrån följande antaganden:

• 167 barn årskurs F-3 (en tredjedel av 500 nya elever) 
varav 50 % skjutsas. 100 % av föräldrarna följer med 
in. Snitt 5 minuter per lämning. Platsbehovet uppgår 
till 14 bilplatser. 

• 167 barn årskurs 4–6 (en tredjedel av 500 nya elever) 
varav 30 % skjutsas. 20 % av föräldrarna följer med in. 
Snitt 5 minuter per lämning. Platsbehovet uppgår till 
2 bilplatser. 

• 166 barn årskurs 7–9 (en tredjedel av 500 nya elever) 
varav 10 % skjutsas. Inga bilplatser behövs då inga 
föräldrar följer med in. 

• 80 förskolebarn varav 80 % skjutsas. Samtliga 
föräldrar följer med in. Snitt 10 minuter per lämning. 
Bilplatsbehovet för lämnande och hämtande föräldrar 
förväntas uppgå till 11 bilplatser. 

Sammantaget bedöms parkeringsbehovet för lämning och 
hämtning av barn till 27 bilplatser (14+2+11).

6.1.5 Bilparkeringens ytanspråk
Det vanligaste rekommenderade ytmåttet per 
parkeringsplats är 2,5x5 meter, för att ge tillräckligt med 
utrymme för stiga ur bilen på ett bekvämt sätt. Därtill 
krävs en fri manövreringsyta om 6,5 meter runt om varje 
rad med parkering, för att det enkelt ska gå att köra in 
och ut. Om platserna läggs i dubbla rader kan de dela 
på manövreringsytan.

Ungefär två parkeringsplatser (2 % av det totala antalet 
p-platser) rekommenderas anpassas för rörelsehindrade. 
Breddmåttet bör uppgå till 5 meter. Handikapplatserna bör 
förläggas inom kort avstånd från entré. 

Beroende på var parkeringsplatserna anläggs kan det 
totala ytanspråket komma att variera. 
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6.2 Cykelplatsbehov för- 
och grundskola
Behovet av cykelparkeringar vid skolor varierar kraftigt 
beroende på utbildningsnivå och ålder på barnen samt 
givetvis även på skolans lokalisering. Till exempel är 
det till förskolor ofta mycket få barn som cyklar, medan 
äldre barn i större utsträckning själva cyklar till och från 
sin skola. De anställda i sin tur utgör ofta en mycket 
liten del av de totala antalet parkerande. Den planerade 
grundskolan antas, då skolan planeras få framkomliga 
och trafiksäkra gång- och cykelkopplingar mellan 
skolområdet och Munka-Ljungbys bostadsområden, 
attrahera ett relativt stort antal cyklande elever. Antalet 
cykelparkeringar bör anpassas efter detta antagande. 

Då Ängelholms kommun inte har en parkeringsnorm som 
behandlar cykelplatsbehov för skolor, tillgår vi för denna 
beräkning en syntes mellan andra närliggande kommuners 
parkeringsnormer, färdmedelsfördelningen i Ängelholms 
kommun och nationella resvaneundersökningar. 

Ängelholms Cykelplan 2015-2025 pekar på att en relativt 
liten andel, ungefär 12 %, av Ängelholmsborna använder 
cykeln som vardagligt transportmedel (Ängelholms 
kommun 2015). Med denna fördelning antas att enbart 
cirka 10 av de 76 anställda vid för- och grundskolan 
cyklar till och från sin arbetsplats vilket ger ett riktvärde 
om 0,1 cykelplatser per anställd. Det verkliga antalet 

anställda som cyklar till sin arbetsplats bedöms dock 
vara större. Vidare är ambitionen i cykelplanen att 
cyklandet i kommunen ska öka i takt med att gång- och 
cykelvägar i kommunen byggs ut och mobilitetsåtgärder 
implementeras. Ett riktvärde om 0,3 cykelplatser per 
anställd bör därför vara en mer rimlig måttstock, vilket i 
sin tur ger ett cykelplatsbehov på 23 cykelplatser för de 
anställda. Dessa cykelplatser bör även kunna täcka in 
föräldrarnas behov av cykelparkeringsplats för hämtning 
och lämning.

Nationella resvaneundersökningar visar att ungefär 40 % 
av eleverna i mellan- och högstadiet cyklar till och från sin 
skola (Trafikverket 2011; Trivector 2007). Yngre elever i 
lågstadiet cyklar i mindre utsträckning (8 %). Utifrån dessa 
andelstal antas så många som 147 elever i grundskolan 
cykla till och från skolan varje dag.

För att inte riskera att cyklande elever ska få svårigheter 
att hitta en ledig cykelplats, och för att skapa plats för 
mopeder samt besökande, behövs en viss marginal 
gentemot det framräknade platsbehovet. Ett riktvärde 
om ungefär 0,4 cykelplatser per elev bedöms vara 
tillräckligt för att med tillräcklig marginal täcka elevernas 
parkeringsbehov. Med 0,4 cykelplatser per elev skapas ett 
platsbehov på 200 cykelplatser (Ungefär 30 cpl/1 000 m2 
BTA). 

Totalt bedöms alltså behovet av cykelparkering till 223 
platser (23+200). 

Tabell 2. Antal barn per åldersgrupp som antas cykla till skolan. Källa: Trafikverket 2011)

Tillkommande elever/barn/personal Antal totalt Andel som  cyklar

Barn F-3 (3,3/10 av 500 nya elever) 167 8%

Barn 4-6 (3,3/10 av 500 nya elever) 167 40%

Barn 7-9 (3,3/10 av 500 nya elever) 166 40%

147

14

67

66

Antal som cyklar
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Figur 23. Bild som visar exempel på en väderskyddad 
cykelparkering med ramställ. Bild: Thomas Nugent, 
licenserad under CC BY-SA 2.0.

6.2.1 Cykelparkeringens utformning
God utformning och placering av cykelparkeringar är 
avgörande faktorer för att det ska upplevas som tryggt och 
säkert att använda cykeln som transportmedel. 

Cykelparkeringarna bör, i enlighet med Ängelholms 
cykelplan, anläggas max 25 meter från byggnadens entré. 
Att placera cykelparkeringar i närheten av målpunkter 
ökar tillgängligheten samt minskar risken för att 
cyklar ställs utanför cykelställen. I fråga om läge bör 
cykelparkeringarna även prioriteras före bilparkering. För 
att inte försämra framkomligheten för gående till skolan 
bör cykelparkering om möjligt placeras invid byggnadernas 
fasader (Ängelholms kommun 2015).

Cykelställen ska utformas för att vara stöldsäkra, det vill 
säga att det ska gå att låsa fast cykelns ram. Parkeringen 
bör även vara väl upplyst och väderskyddad (Ängelholms 
kommun 2015). 

6.2.2 Cykelparkeringens ytanspråk
Varje ramställ har plats för två cyklar, en på vardera 
sida. Mellan varje ställ bör det finnas en parkeringsyta 
på minst 90x200 cm. Bakom ställen bör det finnas en 
manövreringsyta på 175 cm. Vidare bör 5% av platserna 
närmast förskolan anpassas för lastcyklar samt cyklar 

med cykelkärror, dimensionerade till 120x300 cm 
med en manövreringsyta på 250 cm (Göteborgs stad 
2017; Stockholms stad 2008). Ifall cykelplatserna 
anläggs i dubbla rader kan båda rader dela på samma 
manövreringsyta. Om cykelställen vinklas 45 grader mot 
gången kan längden på varje plats minskas med ytterligare 
ca 12 % (Stockholms stad 2008).

Beroende på var cykelparkering anläggs kan det totala 
ytanspråket komma att variera.

6.3 Slutsats - Parkering
Sammantaget bedöms det förväntade bilplatsbehovet 
uppgå till 86 platser, varav 39 bilplatser anpassas 
för grundskolepersonalen och 12 för förskolelärarna. 
Parkeringsbehovet för mopedbilar uppgår till 8 
platser medan resterande 27 bilplatser anpassas för 
kortidsparkering vid lämning och hämtning. Två av 
parkeringsplatserna bör anpassas för rörelsehindrade och 
förläggas så nära entréerna som möjligt. 

Cykelplatsbehovet uppgår i sin tur sammantaget till 
223 platser, varav 23 cykelplatser anpassas till för- 
och grundskolepersonal samt för föräldrars behov av 
korttidsparkering vid lämning och hämtning. Resterande 
200 platser anpassas för grundskoleeleverna. 

Tabell 3. Sammanställning av beräknat 
antal bilparkeringsplatser.

Antal bilparkeringsplatser

Grundskola

Hämta/lämna 16

Personal 39

Mopedbilsplatser 8

Förskola

Hämta/Lämna 11

Personal 12

Totalt 86
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7. Gång- och cykellösningar

7.1 Förutsättningar
I dagsläget korsar cyklister Örkelljungavägen via den 
tunnel som är placerad söder om Ljungsgårdsleden. 
Planskildheten används främst för att nå den 
idrottsanläggning som ligger öster om vägen samt för att 
nå befintlig busshållplats. 

Området väster om Örkelljungavägen är detaljplanelagt för 
bostäder och är redan delvis utbyggt. Utöver detta område 
finns i Ängelholms Översiktsplan 2035 (Ängelholms 
kommun, 2017) planerade utbyggnadsområden av 
bostäder norr samt öster om idrottsplatsen och det 
planerade skolomnrådet. Detta, tillsammans med planerna 
för ny grundskola och förskola på platsen, innebär att det 
med största sannolikhet kommmer att finnas ett behov 
av fler och säkrare kopplingar över Örkelljungavägen för 
oskyddade trafikanter.

Nedfarterna till den befintliga tunneln ligger i snäva kurvor, 
vilket skapar mindre goda siktförhållanden. Vidare är den 
befintliga tunneln relativt smal, bara fyra meter bred, och 
den saknar separerad gångbana. Sammantaget försämrar 
detta såväl trafiksäkerheten som den upplevda tryggheten 
i tunneln. Föreslagna åtgärder syftar till att förbättra 
dessa förhållanden.

En upptrampad smitväg i höjd med Flyingegatan vittnar 
om att oskyddade trafikanter här korsar Örkelljungavägen 
i plan, vilket sänker trafiksäkerheten och medför en ökad 
risk för olyckor.

I arbetet bakom åtgärdsförslaget har hänsyn tagits till att 
Trafikverket pekat ut Örkelljungavägen som en funktionellt 
prioriterad väg. Vid sådana vägar bör korsningar för 
oskyddade trafikanter inte ligga i plan, särskilt inte vid 
skolor eller andra platser där många barn kan väntas röra 
sig (Trafikverket, 2016). 

Gång- och cykellösningen består av två åtgärdsalternativ 
för en planskild passage över Örkelljungavägen vid 
Ljungsgårdsleden, samt ytterligare åtgärder som föreslås 
oavsett vilket alternativ som väljs i den första åtgärden. 

7.2 Planskild passage
7.2.1 Alternativ 1
För att säkerställa en trygg trafikmiljö till och från 
planområdet för fotgängare och cyklister föreslås att den 
befintliga gång- och cykeltunneln under Örkelljungavägen 
slopas och att en ny tunnel anläggs längre norrut, närmare 
korsningen Ljungsgårdsleden/Örkelljungavägen. Den 
nya tunneln blir mer rät än den befintliga, och bör göras 
tillräckligt bred för att kunna separera gångtrafikanter från 
cykeltrafiken. Befintlig gång- och cykelväg på den östra 
sidan av Örkelljungavägen ansluts till tunneln och dras 
sedan i ny sträckning in mot det nya skolområdet.

7.2.2 Alternativ 2
Åtgärdsalternativ 2 innebär att den befintliga gång- och 
cykeltunneln under Örkelljungavägen fortsätter att 

Figur 24. Befintlig smitväg i höjd med Flyingegatan

Figur 25. Befintlig cykeltunnel under Örkelljungavägen 

användas även efter etablering av det nya skolområdet. På 
den östra sidan av vägen bör gång- och cykelvägen ut från 
tunneln emellertid rätas ut, för att förbättra sikten och i sin 
tur också trafiksäkerheten genom tunneln. Vidare bör den 
befintliga tunneln ses över och kompletteras med bättre 
belysning och underhåll för att öka tryggheten. Befintlig 
tunnel bedöms av konstruktionstekniska skäl ej kunna 
breddas utan får i så fall ersättas av en ny, bredare port/
bro på samma plats.

7.3 Alternativgemensamma åtgärder
Ytterligare en planskild korsning placeras vid 
Flyingegatan, för att skapa en säker förbindelse mellan 
de befintliga gång- och cykelvägarna på vardera sidan om 
Örkelljungavägen. En gång- och cykeltunnel på platsen 
har redan tidigare förekommit i planer för idrottsplatsen 
(Ängelholms kommun 1990). Vid korsningen föreslås 
också en förlängd sträckning av befintlig gång- och 
cykelväg norrut längs Örkelljungavägens västra sida, för 
att förbättra tillgängligheten till befintlig busshållplats. 
På längre sikt rekommenderas att sträckningen 
förlängs ytterligare, för att ansluta den befintliga 
gång- och cykelvägen väster om Örkelljungavägen. En 
sådan anslutning skulle förbättra tillgängligheten till 
busshållplatserna och öka trafiksäkerheten, genom att 
minska risken för att skolelever passerar Örkelljungavägen 
i plan.

För att ansluta det nya skolområdet till det befintliga 
gång- och cykelvägnätet, förlängs befintlig gång- och 
cykelväg öster om Örkelljungavägen in i skolområdet (se 
figur 26). Den nya sträckningen kan sedan ansluta till 
den ny planskildhet ifall åtgärd väljs enligt alternativ 1. 
De nya gång- och cykelvägarna placeras så att framtida 
förlängning norrut och österut flrenklas, om områdena 
öster om skolområdet utvecklas som planerat.  
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Beroende på hur cykelflödet ter sig kan det i framtiden 
bli aktuellt med ytterligare en passage. Utredningen 
rekommenderar då att en tredje planskild korsning 
anläggs längre norrut på Örkelljungavägen, strax ovanför 
området för den nya skoletableringen (se figur 26). På 
längre sikt hade en gång- och cykeltunnel i detta läge 
inneburit stärkta förbindelser mellan bostadsområdena 
väster om vägen och de i översiktsplanen utpekade 
utvecklingsområdena norr och öster om den nya 
skoletableringen. 

7.4 Slutsats - Gång- och cykellösningar
Föreliggande utredning förordar att åtgärder för oskyddade 
trafikanter anläggs enligt alternativ 1. En planskild 
passage enligt alternativ 1 skapar en genare koppling 
över Örkelljungavägen, med förbättrade siktförhållanden 

Figur 26. Karta som visar utredda gång- och cykellösningar för fyrvägs- respektive trevägskorsning.

0m 50m 100m

1:2000
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Ny GC-väg enligt alt. 2

Alternativgemensamma 
GC-vägar

och separerad gång- och cykeltrafik. Trafiksäkerheten 
ökar därmed för de oskyddade trafikanter som använder 
planskildheten. Bedömningen är att denna åtgärd bidrar 
bäst till att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter, jämfört med såväl nuläge som 
alternativ 2. 

Alternativ 2 innebär förvisso att nedfarten till tunneln 
rätas ut på den östra sidan, men den snäva kurvan på den 
västra sidan samt tunnelns bredd förblir oförändrade. Ett 
flertal av de ursprungliga trafiksäkerhetsbristerna kvarstår 
således. 

Sammantaget skapar den förordade lösningen samt de 
alternativgemensamma åtgärderna förbättrade kopplingar 
mellan bostadsområdena väster om Örkelljungavägen och 
målpunkter på östra sidan, som idrottsplatsen och den nya 
skoletableringen. 
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