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Trots att staden växer och vägnätet utvecklas för att möta den växande befolkningen har målet 
varit att behålla småstadskänslan. Samtidigt har det länge saknats en långsiktig plan för hur 
Ängelholms trafik ska se ut i framtiden. 

Målen för Trafikplanen är att… 
 Medge fortsatt bebyggelse i de västra delarna av staden 

 Förbättra villkor för handeln i centrum 

 Förbättra tillgänglighet och förtydliga förbindelser för turister 

 Öka tillgängligheten till Resecentrum (järnvägsstationen) 

 Prioritera gående och cyklister i centrum 

 Hastigheten i biltrafiknätet ska ge förutsättningar för en säker och trygg stadsmiljö 

 De Ängelholmare som vill ska ha möjlighet att leva utan bil, cyklandet ska öka med tio 
procent till 2019. Samtidigt ska bilförare kunna ta sig fram på ett sätt som är säkert och 
fungerar både för dem, bussar, cyklister och gående. 

Detta innebär Trafikplanen: 
 Ombyggnad av trafikplats Rebbelberga 

 Satsning på cykelleder 

 Satsning på utbyggd kollektivtrafik 

 Lösa trafiksituationen i centrum 

 Ny avfart E6:an norr om trafikplats Rebbelberga (En ny avfart från E6:an norr om 
flygplatsen förbereds för att avlasta avfarterna mot Hjärnarp och Klippanvägen) 

 Utreda behov av ytterligare överfart Rönneå för att hantera trafik norrifrån 

 Utreda behov av ytterligare över/underfart väster om Järnvägen 

Då fattas besluten 
Efter sommaren ska kommunfullmäktige behandla förslaget till trafikplan för andra gången. Vid 
första tillfället 18:e april 2011 återremitterade fullmäktige trafikplanen för kompletterande 
utredningar. Dessa är nu under beredning och ska läggas fram till kommunfullmäktige. 

 

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Medborgarlinjen på telefon 0431 – 877 00 via 
mejl på medborgarlinjen@engelholm.se eller besöka oss på Stadshuset, Östra vägen 2. 

 


