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Sammanfattning  
 
Aktuell utredning har i syfte att utreda hur den framtida trafiken till och från planområdet, tillsammans med 
nuvarande bostadsområden, detaljplanen för utbyggnadsområdet väster om Örkelljungavägen (Jordgubbsfältet 
och Plantskolan) samt framtida exploatering norr om planområdet påverkar det omkringliggande och anslutande 
vägnätet. Syftet är också att studera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa god trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och bilister. Utredningen ska utgå från ett nutidsscenario samt prognosår 2040 med och 
utan utbyggnadsområden. 
 
En målpunktsanalys har genomförts och i utredningen har också ingått att genomföra trafikanalyser för att kunna 
bedöma om etableringen av de tre utbyggnadsområden kan medföra kapacitetsbrist i nytillkommande och 
befintliga korsningar. Utifrån dessa analyser har rekommenderade åtgärder och utformningsförslag arbetats fram.  
 
En utformning föreslås för korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg med ett separat vänstersvängskörfält 
på Örkelljungavägen. För korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen föreslås kapacitetshöjande åtgärder i form 
av ett separat högersvängskörfält på Örkelljungavägen. 
 
För att skapa ett sammanhängande och trafiksäkert gång- och cykelnätet föreslås en rad lösningar. Analysen 
visar att nya trafiksäkra gång- och cykelpassager bör anläggas över Ljunggårdsleden och Flyingegatan samt nya 
anslutningar till befintlig gång- och cykeltunnel från väster. På så sätt skapas trafiksäkra skolvägarna samt bidrar 
till att gång- och cykelnätet blir mer gent och attraktivt. Även justeringar av ramper till befintlig gång- och 
cykeltunnel föreslås. För att skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor Örkelljungavägen, 
behöver en ny gång- och cykelväg anläggas längsmed den västra sidan av Örkelljungavägen strax norr om 
Flyingegatan. Denna kopplas ihop med busshållplats Munka Ljungby IP och Munkahallen genom en passage i 
plan. I ett senare skede bör även behovet av en planskildpassage norr om Ljungårdsleden utredas för att binda 
samman bostadsområdena på båda sidor av Örkelljungavägen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
Ängelholms kommun planerar att ta fram en detaljplan för Munka Ljungby 3:11, där lämpligheten för grundskola 
med minst 500 elever samt en förskola för 80 barn prövas. Planområdet är beläget i östra delen av Munka 
Ljungby i Ängelholms kommun och är inte planlagt sedan tidigare. Planområdet är en del av ett större 
utbyggnadsområde.  
  
En trafikutredning Trafikutredning Munka Ljungby 3:11 togs fram i samband med detaljplanearbete under 
2019/2020 och planen har därefter varit på samråd. Under samrådet har det inkommit yttranden som gör att 
trafikutredningen behöver fördjupas och kompletteras. 
 
Aktuell utredningen har i syfte att utreda hur den framtida trafiken till och från planområdet, tillsammans med 
nuvarande bostadsområden, detaljplanen för utbyggnadsområdet väster om Örkelljungavägen (Jordgubbsfältet 
och Plantskolan) samt framtida exploatering norr om planområdet påverkar det omkringliggande och anslutande 
vägnätet. Syftet är också att studera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa god trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och bilister. Utredningen ska utgå från ett nutidsscenario samt prognosår 2040 med och 
utan utbyggnadsområden. 
 
I denna kompletterande utredning genomförs en övergripande målpunktsanalys och framtida rörelsemönster för 
gång- och cykeltrafikanter studeras för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs. I målpunktsanalysen ingår, 
förutom aktuell detaljplan även planområde väster om Örkelljungavgen (Kv. Jordgubbsfältet och Kv. Plantskolan), 
även ett framtida utbyggnadsområde norr om skolan. Förslag på passager över respektive under 
Örkelljungavägen föreslås tillsammans med skisser och är i enlighet med det avtal som kommunen har ingått 
med Trafikverket i samband med exploateringen av detaljplan Gräsklipparen. Framtagen målpunktsanalys ska 
ligga som grund till valet av placering av passager.  
 
Utredning bedömer även kapaciteten i korsningarna Örkelljungavägen/ Klippanvägen samt Örkelljungavägen/Ny 
anslutningsväg in till planområde, utifrån ett sammanlagt trafikflöde från detaljplan samt omkringliggande 
utbyggnadsområden. I tidigare utredning genomfördes kapacitetberäkningar utifrån endast aktuell detaljplans 
trafikflöde.  
 
Trafiksäkra och hållbara lösningar föreslås för korsningarna tillsammans med skisser på utformningsförslagen.  
 
 

1.2 Metod 
Trafikalstringsberäkningar för förskola och grundskola har gjorts manuellt utifrån statistik och kvalificerade 
antaganden avseende resmönster och har hämtats ifrån tidigare utredning Trafikutredning Munka Ljungby 3:11. 
Alstringssiffror för detaljplan Gräsklipparen som ligger väster om Örkelljungavägen, hämtas från Trafikutredning 
och målpunktsanalys Kv. Gräsklipparen m.fl. Då det ännu inte finns information om omfattning och vilken typ av 
bostäder som ska uppföras norr om skolan, kommer Capcal användas för att beräkna hur många extra fordon 
som korsningen Örkelljungavägen/ny väg in till planområdet kan hantera, med fortsatt godtagbar servicenivå. 
Antal fordon på ny anslutningsväg blir trafik från nytt utbyggnadsområde norr om skola samt trafik till skola.  
 
Kapacitetsberäkningar för korsningarna Örkelljungavägen/ny väg in till planområde och 
Örkelljungavägen/Klippanvägen är utförda med Trivectors analysverktyg Capcal 4.5.0. 
 

1.3 Avgränsningar 
 

1.3.1 Geografisk avgränsning  
Trafikanalysen är avgränsad till två korsningar, Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg och 
Örkelljungavägen/Klippanvägen, se röda fyrkanter i figur 1. I trafikflödet i analyserna är trafik från 
utbyggnadsområdet Kv. Jordgubbsfältet och Kv. Plantskolan, utbyggnadsområde norr om skolan samt skolan 
medtagen. Nuvarande trafik är uppräknad till 2021 respektive 2040.  
 
I målpunktsanalysen identifieras målpunkter samt gång- och cykelvägar för gående och cyklister inom orange 
cirkel i figur 1.  
 

1.3.2 Tidsmässig avgränsning 
Beräkningarna i trafikanalysen görs för år 2040 för korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg och år 2021 
samt 2040 för korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen.  
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Figur 1. Översiktskarta 

 

1.4 Underlag 
 

 Trafikutredning Munka Ljungby 3:11, 2020-04-03, Atkins 

 Trafikutredning och målpunktsanalys Kv. Gräsklipparen m.fl., 2017-01-30, Atkins 

 Medfinansieringsavtal-åtgärder i samband med detaljplan för kvarteret Gräsklipparen mfl. Bäckagården, 
Munka Ljungby, 2018-05-23, Ängelholms kommun 

 
Denna utredning ska ta hänsyn till åtgärder föreslagna i medfinansieringsavtalet som togs fram mellan 
Trafikverket och Ängelholms kommun 2018 i samband med att detaljplanen för Kv. Gräsklipparen togs fram. 
Avtalet skrevs dock aldrig under av parterna. Medfinansieringsavtalet innehåller följande åtgärder: 
 
Statlig infrastruktur: 

1. En gång- och cykelpassage med mittrefug på Örkelljungavägen i anslutning till busshållplatsen vid 
idrottshallen. Belysning av gång- och cykelpassagen ska ingå, om Trafikverket gör den bedömningen.  

2. Anpassning av busshållplatsen och anslutning till Örkelljungavägen från Munkahallen ska ingå, och 
utföras enligt VGU och Hållplatshandboken.  
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Kommunal infrastruktur: 

3. Gång- och cykelvägar på respektive sida om Örkelljungavägen, som ska ansluta till befintligt gång- och 
cykelvägnät och till gång- och cykelpassagen, enligt punkt 1 ovan. Belysning av gång- och cykelvägar 
ska ingå. 

4. Gång- och cykelvägarna och passage över den kommunala Flyingegatan ska placeras och utformas för 
att förebygga smitvägar över vägen.  

5. Komplettering ska göras av erforderlig avskärmning mot Örkelljungavägen, för att förebygga smitvägar 
över vägen.   

 

2. Nulägesbeskrivning och förutsättningar 
 
Det finns inga övergripande förändringar i förutsättningarna för planområdet i förhållande till när den ursprungliga 
trafikutredningen gjordes. Förutsättningarna kan därför studeras i den tidigare utredningen Trafikutredning Munka 
Ljungby 3:11.  
 
Däremot har analysområdet för gång- och cykelområdet utökats så att även utbyggnadsområdet väster om 
Örkelljungavägen samt det framtida området norr om idrottsplatsen ingår. Även trafiksiffrorna beräknas om för att 
inrymma dessa områden.  
 
I den tidigare utredningen studerades två alternativa korsningsplaceringar och utformningar för anslutningsväg till 
skolområdet. Beslut har fattats av Ängelholms kommun om att gå vidare med att utreda i enlighet med alternativ 2 
i utredningen, dvs att en trevägskorsning anläggs norr om korsningen Örkelljungavägen/Ljungsgårdsleden i 
planområdets norra del, se kap 5.  
 
 

3. Målpunktsanalys och framtida rörelsemönster 
En målpunktanalys har tagits fram för att kartlägga oskyddade trafikanters rörelsemönster, idag och i framtiden 
när planområdet, Kv. Jordgubbsfältet och Kv. Plantskolan samt utbyggnadsområdet norr om planområdet är 
utbyggt. Se figur 1 för planområdet och utbyggnadsområdenas placering samt målpunktsanalysens geografiska 
omfattning.  
 

3.1 Identifierade rörelser 
För att studera hur oskyddade trafikanter rör sig över Örkelljungavägen i höjd med Kv. Jordgubbsfältet 
genomfördes ett platsbesök kvällstid i september 2017. Observationerna under platsbesöket utgjorde underlag till 
rapporten Trafikutredning och målpunktsanalys Kv. Gräsklipparen m.fl.  
 
Observationen visade att de flesta av trafikanterna var barn, uppskattningsvis i åldrarna 7–13 år.  
Cirka 75 % av trafikanterna valde att gå eller cykla via den befintliga gång- och cykelpassagen under 
Örkelljungavägen, se figur 2. Resterande andel, cirka 25 %, valde att passera över Örkelljungavägen i höjd med 
utfarten, Flyingegatan, från det planerade området Kv. Jordgubbsfältet se figur 3. Ungefär en fjärdedel valde 
därmed att ta sig över vägen trots att det inte fanns någon anordnad passage. Det är värt att notera att barn 
passerade över vägen även när det hade blivit mörkt. 
 

 
Figur 2 och 3. Befintlig gång- och cykeltunnel samt upptrampad stig i höjd med Flyingegatan. 
 
Befintlig gång- och cykeltunnel upplevs ha dålig sikt och tillgänglighet. Tunneln uppfyller dock VGU:s krav på 
tillgänglighet och sikt. Ramperna som ansluter till tunneln har en lutning på drygt 4 % och rampen som leder 
vidare norrut, i riktning mot framtida skola, på den östra sidan av Örkelljungavägen har drygt 7 % lutning. Tunneln 
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används idag främst för boende på västra sidan av Örkelljungavägen som ska ta sig till Munkahallen eller 
hållplatsen Munka Ljungby IP. Flödet är idag begränsat men kommer troligtvis att öka markant när skolan 
anläggs, speciellt på rampen i riktning mot skolan.   
 

   
Figur 4. Befintlig gång- och cykeltunnel under Örkelljungavägen. (Lantmäteriet 2021) 
 
Några barn korsade även Örkelljungavägen för att komma till och från busshållplatsen på Örkelljungavägens 
västra sida, där det idag saknas en gångväg till busshållplatsen Munka Ljungby IP i södergående riktning. 
Bussresenär som kommer söderifrån hänvisas till att gå i vägrenen eller längs kanten av åkern (se figur 5), 
medan det finns en gång- och cykelbana på den östra sidan av Örkelljungavägen som resenärer norrifrån kan 
använda sig av. Det finns idag ingen passage över Örkelljungavägen i höjd med hållplatsen.  
 

 
Figur 5. Busshållplats Munka Ljungby IP, sett från Flyingegatan. 
 

3.2 Framtida rörelser 
 
Med den nya skolan och förskolan samt de nya planerade utbyggnadsområdena uppkommer behov av att röra 
sig mellan bostadsområdena och skolan samt att korsa Örkelljungavägen. Rörelsestråken kan delas in i några 
tydliga gång- och cykelstråk mellan områdena samt till skolan och passager över Örkelljungavägen, 
Ljunggårdsleden och Flyingegatan, se figur 6. 
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Figur 6. Målpunktsanalys  över dagens och framtida rörelsestråk.  
 

1. Befintligt bostadsområde norr om Ljunggårdsleden 

När skola och förskola är byggd finns det ett direkt behov av en gen passage för boende från Kv. Gästgivaren till 
skolan. Den främsta skolvägen för skolbarn boende i Kv. Gästgivaren blir Baragatan-trafiksäker passage över 
Ljunggårdsleden- befintlig gångbana längs Ljunggårdsleden-befintlig gångtunnel under Örkelljungavägen- skola.  
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För att få hela skolvägen trafiksäker för barn krävs att en passage med hastighetsdämpande åtgärder anläggs på 
Ljunggårdsleden i höjd med Baragatan. Idag finns en planskild passage under Ljunggårdsleden cirka 250 meter 
väster om denna passage. Risken är dock att denna passage upplevs som en för stor omväg till skolan för 
boende mellan passagen och Örkelljungavägen. Planskildheten ligger bra placerad för resor mellan Kv. 
Gästgivaren och områden och målpunkter som ligger västerut.  
 
När utbyggnadsområdet norr om skolan är färdigbyggt kommer det även finnas behov för boende att korsa 
Örkelljungavägen för att besöka befintliga målpunkter i väster såsom lekplats, busshållplats och 
bostadsområdena Kv. Jordgubbsfältet och Kv. Gästgivaren. Det kan därför i framtiden vara aktuellt med 
ytterligare en planskild passage under Örkelljungavägen som skapar en god koppling mellan områdena 
Gästgivaren och nytt utbyggnadsområde norr om skola, se markering ”framtida passage” i figur 6. Denna 
passage behöver utredas vidare i samband med framtagande av detaljplan för utbyggnadsområde norr om skola.  

2. Utbyggnadsområde Kv. Jordgubbsfältet 

Gående och cyklister från Kv. Jordgubbsfältet förväntas ta sig via gc-väg som går parallellt med Ljunggårdsleden 
och korsa Örkelljungavägen för att nå skola och förskola via befintlig gång- och cykeltunnel, se figur 6 ”befintlig 
passage”. För att skapa en genare skolväg kan ny koppling till befintlig tunnel söderifrån från Kv. Jordgubbsfältet 
skapas, se figur 7.  
 

 
Figur 7. Ny anslutning till befintlig gångtunnel.  
 

3. Utbyggnadsområde Kv. Plantskolan 

Gång- och cykelflödet till skolan från området Kv. Plantskolan förväntas gå genom området Kv. Jordgubbsfältet 
och via befintlig gångtunnel till skolan. Skolbarn från detta område gynnas också av en ny gång- och 
cykelkoppling från Kv. Jordgubbsfältet till gång- och cykeltunneln enligt grön linje i figur 7 ovan.  
 
Det finns även ett flöde från området till hållplats på Örkelljungavägen via Flyingegatan. Nyligen anlades en gång- 
och cykelväg längs med Flyingegatan som leder fram till Örkelljungavägen. Denna bör förlängas fram till 
hållplatsen genom en gång- och cykelväg längs med Örkelljungavägen mellan Flyingegatan och hållplats. Det 
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finns en risk att skolbarn väljer att gå denna väg till skolan, därför är det viktigt att det finns ett alternativt 
trafiksäkert gångstråk som leder under tunnel, se förslag i figur 7.  
 
För att få en trafiksäker skolväg mellan området Kv. Plantskolan och skolan bör passagen över Flyingegatan i 
höjd med Svaneholmsgatan hastighetssäkras, se figur 8 för placering av passage.  
 

 
Figur 8. Gång- och cykelbana från Kv. Plantskolan korsar Flyingegatan i höjd med Svaneholmsgatan (Google maps 2021) 
 

4. Gång- och cykelflöde till hållplats Munka Ljungby IP 

För att skapa en god tillgänglighet för omkringliggande områden väster och öster om Örkelljungavägen till befintlig 
hållplats Munka Ljungby IP har Ängelholms kommun diskuterat med Trafikverket om att skapa en gångpassage 
med mittrefug över Örkelljungavägen i enlighet med figur 9. På den västra sidan kopplas passagen samman med 
ny föreslagen gångbana fram till Flyingegatan och på östra sidan med befintlig gång- och cykelbana. Hållplatsen 
går då att nå från befintlig gångtunnel också genom gång- och cykelbanan på den östra sidan av 
Örkelljungavägen.  
  
Ett alternativ skulle vara att anlägga ny föreslagen gångbana på västra sidan hela vägen mellan Flyingegatan och 
befintlig gångtunnel. Det finns dock inte yta för detta mellan Örkelljungavägen och gård. Då skulle gångbanan 
behöva dras bakom gård och då förlora sitt syfte för gående att kunna transportera sig längs med 
Örkelljungavägen.  
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Figur 9. Passage vid hållplats samt gångbana på västra sidan av Örkelljungavägen.  
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4. Trafikuppräkning av dagens trafiksiffror 
För att få en korrekt bild av dagens trafikflöde har de trafiksiffror som finns med i tidigare 
utredning ”Trafikutredning Munka Ljungby 3:11 200403” räknats upp till 2021-års nivå samt framtidsår 2040. 
 
Den information som finns tillgänglig om trafikflöden på vägarna är årsmedeldygnstrafik från mätning år 2008 för 
Ljungsgårdsleden, år 2017 för Örkelljungavägen och år 2018 för Klippanvägen, se tabell 1. Påpekas bör att 
mätpunkten för Örkelljungavägen är placerad en bit nordöst om utredningsområdet. Utredningen gör 
bedömningen att även om en mindre andel av trafiken på väg 114 (Örkelljungavägen) svänger in mot 
Ljunggårdsleden eller mot Gamla Örkelljungavägen, så bör trafikflödet på den södra delen av Örkelljungavägen 
förbli relativt oförändrat.  
 
Enligt Trafikverkets PM Trafikuppräkningstal för EVA (juni 2020) förväntas personbilstrafiken i Skåne öka med 
37% under perioden 2017-2040. Lastbilstrafiken förväntas under samma period öka med 48%. Det innebär en 
årlig ökning på 1,138% för personbilar och 1,0172% för tunga fordon (Trafikverket). Trafikmängder för 2021 och  
2040 återfinns i figur 10 och tabell 1. 
 
Tabell 1. Årsdygnstrafik från Trafikverkets flödeskartor år 2008, 2017 och 2018 samt uppräknat till 2021 
och 2040. 

Väg Mätår Källa ÅDT 2021 
Andel tung 
trafik 2021 ÅDT 2040 

Andel tung 
trafik 2040 

Örkelljungavägen 
(väg 114)  2017 

Trvs vägtrafikflödeskarta, 
utdrag 13/12 2021 

3131 
(uppräknat) 11% 

4088 
(uppräknat) 12% 

Klippanvägen (väg 
13)  2018 

Trvs vägtrafikflödeskarta, 
utdrag 15/12 2021 

7384 
(uppräknat) 11% 

9641 
(uppräknat) 15% 

Ljunggårdsleden  2008 
Trvs vägtrafikflödeskarta, 
utdrag 15/12 2021 

1990 
(uppräknat) 7% 

2593 
(uppräknat) 10% 
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Figur 10. Trafikmängder i ÅDT samt andel tung trafik för år 2021 och år 2040. 
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5. Trafikanalys 
 
 

5.1 Trafikalstring 
 

5.1.1 Ny skola och förskola 
 
Trafikalstring för skola och förskola har beräknats i tidigare utredning ” Trafikutredning Munka Ljungby 3:11 
200617”.  
 
Den totala trafikalstringen från förskolan och grundskolan beräknades då till 816 fordon per dygn. 
Trafiken bedöms bli som störst under den dimensionerande morgontimmen med 480 fordon in/ut till 
skolområdet. Eftermiddagen antas ha ett lugnare trafikflöde, med 336 fordon in/ut under 
dimensionerande timme, se tabell 1. 

Tabell 1. Trafikalstring från förskola och grundskola FM respektive EM.  

 
 

5.1.2 Utbyggnadsområde Kv. Jordgubbsfältet 
Trafikalstring för området Kv. Jordgubbsfältet beräknades i utredning Trafikutredning och målpunktsanalys Kv. 
Gräsklipparen m.fl. I den utredningen redovisades att totala trafikalstringen från området beräknades bli 1300 
fordon/dygn och av dessa beräknades 60 %, det vill säga 780 f/d trafikera korsningen 
Ljungsgårdsleden/Sofierogatan. Resterande 40 %, det vill säga 520 f/d trafikerar korsningen 
Flyingegatan/Örkelljungavägen. Riktningsfördelningen på Ljunggårdsleden och Flyingegatan antas i den 
utredningen vara 75 % i riktning mot Örkelljungavägen och 25 % västerut på morgonen. Samma antagande görs 
även i denna utredning då denna riktningsfördelning stämmer väl överens med Trafikverkets data.  
 
Under dimensionerande morgontimme beräknas 70 fordon trafikera ut på Ljunggårdsleden från 
utbyggnadsområdet och 23 fordon in till området samt att 47 fordon beräknas trafikera ut på Flyingevägen från 
området och 16 in. Totalt alstrar utbyggnadsområdet Jordgubbsfältet 157 fordon under dimensionerande 
morgontimme (12% av dygnstrafik).  
 

5.1.3 Utbyggnadsområde norr om ny skola och förskola 
Trafikflöden från utbyggnadsområdet norr om skolan har räknats fram genom att studera hur mycket trafik det går 
att lägga på i korsningen Örkelljungavägen/ny anslutningsväg innan kapaciteten i korsningen överskrids. 
Resultatet av detta blev att ytterligare ca 250 fordon/h kan svänga ut- och in på nya anslutningsvägen, se resultat 
i Capcal under avsnitt 5.3.3. Trafiken fördelar sig i korsningen Örkelljungavägen/ny anslutningsväg på samma sätt 
som skoltrafiken. Cirka 75 % av trafiken antas trafikera ut från bostadsområdet under förmiddagens maxtimme 
och 25 % in. Detta ger 188 fordon ut från området och 63 in under dimensionerande morgontimme.  
 
 

5.2 Kapacitetsberäkning  
Med nya etableringar ökar biltrafiken på det omkringliggande vägnätet. Kapaciteten efter utbyggnad av alla tre 
områden ska därför beräknas i korsningarna Örkelljungavägen/ny anslutningsväg och 
Örkelljungavägen/Klippanvägen. Kapacitetsberäkningar i denna utredning har gjorts med hjälp av analysverktyget 
Capcal. Programmet beräknar belastningsgrad utifrån korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar under 
maxtimmen vardagar. Capcal hanterar korsningar med väjningsplikt, stopplikt, trafiksignaler och 
cirkulationsplatser. 
 



 

 
12 

 

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 över 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, 
Ljungsgårdsleden och Flyingegatan samt antagna svängandelar för nya anslutningsvägen ut mot 
Örkelljungavägen   och trevägskorsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen. 
 
Beräkningarna har gjorts utifrån tre olika scenarier i korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen: 

 Scenario 1. Nuläge förmiddag 

 Scenario 2. Prognosår 2040 förmiddag, utan etablering av utbyggnadsområden  

 Scenario 3. Prognosår 2040 förmiddag, med etablering av alla tre utbyggnadsområdena 

 
Beräkningarna har gjorts utifrån ett scenario i korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg: 

 Scenario 3: Prognosår 2040 förmiddag, med etablering av alla tre utbyggnadsområdena.  

 
5.3 Korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg 
 

5.3.1 Fördelning  
Enligt mätdata från Trafikverket är riktningsfördelningen på Örkelljungavägen från norr till söder 60 % under 
förmiddagens maxtimme, se figur 11. Det beräknas att 40 % av trafiken till och från skolan samt 
utbyggnadsområdet norr om skolan kommer ifrån norr och 60 % från söder. För Örkelljungavägen är morgonens 
maxtimme uppmätt till cirka 8 %. På morgonen antas att 75 % av trafiken från utbyggnadsområdet norr om skolan 
kör ut från området och 25 % kör in till området.  
 
Antagande har gjorts att 20 % av skolans och utbyggnadsområdet norr om skolans trafik går via Ljunggårdsleden. 
Resterande 80 % går via Klippanvägen. Detta antagande har gjorts genom att beräkna andelen trafik som 
trafikerar idag på Ljungsgårdsleden respektive Klippanvägen.  
 
Trafik från Kv. Jordgubbsfältet fördelas på Örkelljungavägen i enlighet med tidigare utredning Trafikutredning och 
målpunktsanalys kv. Gräsklipparen m.fl., dvs 70% av trafiken antas trafikera söderut på Örkelljungavägen och 
30% norrut.  
 
Baserat på dessa antaganden om riktningsfördelning blir fördelningen av trafikflöden i korsningen 
Örkelljungavägen/ny anslutningsväg till skola och bostäder enligt Figur 11.   
 

 

 
Figur 11: Antagande av svänganadelar förmiddag korsning Örkelljungavägen-Skolvägen  
 
Riktningsfördelningen ger flödet under maxtimme för respektive tillfart för förmiddagen 2040 med utbyggnader, se 
figur 12. Skolan generar 480 trafikrörelser under dimensionerande timme och utbyggnadsområdet norr om skolan 
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genererar 250 trafikrörelser under samma timme. Detta ger ett totalt trafikflöde på ny anslutningsväg till skola och 
bostadsområde på ca 730 fordonsrörelser/timme. 
 

 
 
Figur 12. Flöde i respektive tillfart under maxtimme fm 2040 scenario 3 korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg  
 

5.3.2 Kapacitetsberäkning för korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg  
Det nya utbyggnadsområdet med skola och bostäder planeras ha in- och utfart mot Örkelljungavägen via en ny 
trevägskorsning. Kapacitetsberäkning av en möjlig framtida trevägskorsning har gjorts utifrån scenario 3, 
prognosår 2040 med etablering av alla tre utbyggnadsområdena. 
 
För beräkning antas att det finns plats för att möjliggöra för fordon att passera korsningen i två steg, så kallat 
etappvis korsande. 
 
Trevägskorsningen beräknas som en landsortskorsning med vänstersvängfält i primärvägen. Korsningen regleras 
med stopplikt. Örkelljungavägen har beräknats bli 14 meter bredd vid vänstersvängsfältet och 8,2 meter på 
resterande sträcka. Hastigheten på Örkelljungavägen är reglerad till 60 km/h. Den nya anslutningsvägen har 
beräknats utefter en hastighet om 40 km/h och med en sammanlagd bredd på 8 meter.  
 
Se figur 13 för korsningens geometri i Capcal. 
 

 
 
Figur 13. Korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg. Typ C i Capcal samt med bred utfart för att underlätta för utkörande 
fordon.  
 
 

5.3.3 Resultat korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg 
 
Scenario 3 - Prognosår 2040, med etablering av alla utbyggnadsområden 
För att kontrollera hur mycket trafikkorsningen klarar har tre olika trafikmängder från utbyggnadsområde i norr om 
skolan kontrollerats, 250 f/h, 400 f/h och 500 f/h.  
 
Resultat från Capcalberäkningarna (400 f/h samt 500 f/h) visar på att korsningen Örkelljungavägen/Ny 
anslutningsväg till skola och nytt utbyggnadsområde får en beläggningsgrad på över 0,8 under förmiddagens 
maxtimme om ovanstående svängangivelser i korsning används tillsammans med scenario 3.  
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Högsta beläggningsgraden blir på höger/vänstersvängsfältet på ny anslutningsväg, resterande körfält får låga 
beläggningstal. Värden över 0,6 innebär en godtagbar kapacitet, dock är det inte inom det önskvärda spannet för 
god servicegrad. Antalet trafikrörelser som kommer alstras från utbyggnadsområdet norr om skolan bör därför 
sänkas något. I tabell 2 redovisas resultat för 250 fordon/timme från utbyggnadsområdet norr om skolan, varav 
belastningsvärdet blir 0,66. Med ett belastningsvärde på 0,66 blir servicenivån på korsningen godtagbar, vilket 
innebär att trafikflödet från det norra utbyggnadsområdet bör vara något lägre än 250 fordon/maxtimme för att 
korsningen ska få en god servicegrad.  
 
Tabell 2. Belastningsgrader i korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg. 

 
 
Medelfördröjningen för höger- och vänstersvängande fordon från ny anslutningsväg blir i genomsnitt 12 sekunder 
med ett fordonsflöde på 250 fordon från norra bostadsområdet under maxtimmen. För vänstersvängande från 
norr på Örkelljungavägen är fördröjningen i genomsnitt 4 sekunder. Resterande tillfarter har 0 sekunders väntetid.    
 
Kölängden blir i medel 1 fordon på ny infartsled. På Örkelljungavägen skapas inga köer.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg får en god kapacitet om det 
norra bostadsområdet alstrar högst 250 fordonsrörelser och skolan 480, vilket tillsammans skapar 730 
fordonsrörelser under förmiddagens maxtimme i scenario 3. Under nästa avsnitt beräknas sedan vad detta 
trafikflöde innebär i korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen. För att komma under belastningsgrad 0,6 i 
korsningen kan utbyggnadsområdets trafikrörelser minskas något, cirka 200-250 trafikrörelser per 
dimensionerande timme rekommenderas.  
 
Beräkningarna innehåller dock osäkerheter:  

- Uppräkning av trafikflöden genom Trafikverkets basprognoser visar på en möjlig utveckling av 
transportarbetet på aktuella vägar. Detta är en prognos och ingen absolut sanning.  

- Antagande av trafikflödesfördelning vid respektive in- och utfart till exploateringsområden är gjorda. 
Andra antagande hade kunnat förändra slutresultatet.  

- Antagande av svängandelar i korsningar är gjorda, då det inte har genomförts några trafikräkningar i 
korsningarna. Andra antaganden hade kunnat förändra slutresultatet.  

- Beräkningarna baserar sig både på punktbelastningar från planområden samt generell uppräkning via 
Eva-talen. Finns därmed risk för dubbelräkning och för höga trafiksiffror.  

 

5.4 Korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen  
 

5.4.1 Fördelning 
Enligt mätdata från Trafikverket är riktningsfördelningen på Örkelljungavägen från norr till söder 60 % under 
förmiddagens maxtimme, se figur 14. Det antas att 70 % av trafiken på Örkelljungavägen trafikerar mot 
Ängelholm centrum dvs västerut och 30 % österut. Det antas också att 70% av trafiken som svänger in på 
Örkelljungavägen från Klippanvägen kommer från Ängelholm centrum och 30 % österifrån. Enligt mätdata är 
riktningsfördelningen på Klippanvägen från väster till öster 60 % under förmiddagens maxtimme. För både 
Örkelljungavägen och Klippanvägen är morgonens maxtimme uppmätt till cirka 8 %. 
 
Antagande har gjorts att 20 % av skolans och utbyggnadsområdet norr om skolans trafik går via Ljunggårdsleden. 
Resterande 80 % går via Klippanvägen. Detta antagande har gjorts genom att beräkna andelen trafik som idag 
trafikerar på Ljungsgårdsleden respektive Klippanvägen. 
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Trafik från Kv. Jordgubbsfältet fördelas på Örkelljungavägen i enlighet med tidigare utredning Trafikutredning och 
målpunktsanalys Kv. Gräsklipparen m.fl., dvs 70% av trafiken antas trafikera söderut på Örkelljungavägen och 
30% norrut.  
Riktningsfördelningen ser likadan ut i alla tre scenarierna.  
 

 
 
Figur 14: Antagande av svänganadelar förmiddag korsning Örkelljungavägen-Klippanvägen.  
 
Riktningsfördelningen ger flödet under maxtimme för respektive tillfart och scenario för förmiddagen 2021 och 
2040, se figur 15,16 och 17.  
 

 
Figur 15. Flödesfördelning i korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen Scenario 1, 2021.  
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Figur 16. Flödesfördelning i korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen Scenario 2, 2040 utan exploatering.  
 
 
 

 
Figur 17. Flödesfördelning i korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen Scenario 3, 2040 med exploatering (skola, 250 f/h 
exploatering norr om skola, Kv Jordgubbsfältet). 
 

5.4.2 Kapacitetsberäkning för korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen  
Kapacitetsberäkning av befintlig trevägskorsning har gjorts utifrån scenario 1,2 och 3.  
Örkelljungavägen ansluter till Klippanvägen i söder i en trevägskorsning. Korsningen har bedömts som typ C, med 
ett 80 meter långt vänstersvängfält. 
 
Korsningen regleras med stopplikt i tillfarten Örkelljungavägen. För beräkning antas att plats finns för att möjliggöra 
för fordon att passera korsningen i två steg, s.k. etappvis korsande. 
 
I figur 18 visas korsningens geometri i Capcal. 
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Figur 18. Korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen. Typ C i capcal med ett 80 meter långt vänstersvängskörfält. 
 
 

5.4.3 Resultat Örkelljungavägen/Klippanvägen 
 
Scenario 1-Nuläge  
Capcal visar på låga belastningsgrader för korsningen för nuläge år 2021. Belastningsgraderna håller sig under 
morgontimmen under 0.4 (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Belastningsgrader i korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen. 

Tillfart Riktning Belastningsgrad  

  
2021 

exkl.exploatering  

Klippanvägen 
västra 

R 0,09 

  V 0,07 

Klippanvägen 
östra 

HR 0,12 

Örkelljungavägen  HV 0,34 

 
Fordon i höger- och vänstersvängskörfältet på Örkelljungavägen får vänta i genomsnitt ca 5 sekunder för att 
komma ut i korsning.   
 
Scenario 2-år 2040 utan etablering av utbyggnadsområden 
Capcalberäkning visar på låga belastningsgrader för korsningen för scenario 2 prognosår 2040 utan exploatering. 
Belastningsgraderna håller sig under morgontimmen under 0,6 (se tabell 4). 
 
Tabell 4. Belastningsgrader i korsningen.  

Tillfart Riktning Belastningsgrad 

  
2040 

exkl.exploatering  

Klippanvägen 
västra 

R 0,14 

  V 0,10 

Klippanvägen 
östra 

HR 0,16 

Örkelljungavägen  HV 0,51 

 
Fordon i höger- och vänstersvängskörfältet på Örkelljungavägen får vänta i genomsnitt ca 8 sekunder för att 
komma ut i korsning.   
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Scenario 3-år 2040 med etablering av utbyggnadsområden  
För scenario 3 har trafikalstringen från skolområdet, bostadsområde norr om skolan (250 trafikalstringar) och 
Kv.Jordgubbslandet adderats till trafikflödena för år 2040. Till- eller frånfarten Örkelljungavägen – med den 
trafikprognos och antagen svängfördelning som använts i analysen – får en belastningsgrad på 1,05, något som 
innebär att korsningen har en beläggningsgrad som är ungefär lika stor som dess kapacitet. Se tabell 5 för 
resultat i Capcal. 
 
Tabell 5. Belastningsgrader i korsningen. 

Tillfart Riktning Belastningsgrad 

  
2040 inkl. 

exploatering  

Klippanvägen 
västra 

R 0,12 

  V 0,26 

Klippanvägen 
östra 

HR 0,19 

Örkelljungavägen  HV 1,05 

 
Fordon i höger- och vänstersvängskörfältet på Örkelljungavägen får vänta i genomsnitt ca 140 sekunder för att 
komma ut i korsning och medel kölängden på höger- och vänstersvängskörfältet blir ca 30 fordon långt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både för nuläge och år 2040 utan utbyggnadsområden bedöms korsningen 
Örkelljungavägen/ Klippanvägen bibehålla önskvärd servicenivå under morgontimmen. I scenario 3 med 2040 års 
trafiksiffror och exploatering blir dock belastningen på korsningen för stor, då belastningsgraden blir lika stor som 
kapaciteten i korsningen. Bostadsområdet norr om skolan har då beräknats få 250 fordonsrörelser/h. 
Kapacitetshöjande åtgärder i korsningen behöver därför genomföras, se kapitel 5.5. 
 
Beräkningarna innehåller dock osäkerheter:  

 Uppräkning av trafikflöden genom Trafikverkets basprognoser visar på en möjlig utveckling av 
transportarbetet på aktuella vägar. Detta är en prognos och ingen absolut sanning.  

 Antagande av trafikflödesfördelning vid respektive in- och utfart till exploateringsområden är gjorda. 
Andra antagande hade kunnat förändra slutresultatet.  

 Antagande av svängandelar i korsningar är gjorda, då det inte har genomförts några trafikräkningar i 
korsningarna. Andra antaganden hade kunnat förändra slutresultatet.  

 Beräkningarna baserar sig både på punktbelastningar från planområden samt generell uppräkning via 
Eva-talen. Finns därmed risk för dubbelräkning och för höga trafiksiffror.  
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5.5 Åtgärdsförslag med Capcalberäkningar 
 

5.5.1 Åtgärdsförslag Örkelljungavägen/Klippanvägen  
Beräkningarna i Capcal indikerar att korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen kommer att överskrida 
servicenivå under scenario 3, maxtimma morgon år 2040 med den trafikprognos och antagen svängfördelning 
som använts i analysen.  
 
Då beläggningen och fördröjningen är som störst i höger- och vänstersvängande körfältet på Örkelljungavägen 
föreslås att anlägga ett separat högersvängskörfält, för att på detta sätt öka kapaciteten och smidigheten i 
korsningen för dessa fordon. Detta kan antingen utföras genom att ett separat högersvängskörfält skapas på 
Örkelljungavägen enligt figur 19 eller genom att ett fritt högersvängskörfält skapas genom en så kallad 
Frihögersväng enligt figur 20. Det som skiljer alternativen åt är att i figur 20 fortsätter ett separat körfält på 
Klippanvägen 150 meter för högersvängande fordon.  
 
Fri högersväng skapas i Capcal genom att alla högersvängande fordon räknas bort från analysen då de trafikerar 
i ett separat körfält utanför korsningen. Därav blir det endast vänstersvängande fordon på Örkelljungavägen i 
analysen i figur 20. I övrigt är korsningens geometri samma som i nuläget och i övriga analyser. Svängandelar är 
oförändrade och beräkningen är baserad på scenario 3.   

 
  
  
 

 
Det fria högersvängskörfältet bör, i enlighet med tabell 10.5 i VGU 2020:029, uppgå till minst 150 meter (se figur 
21). Örkelljungavägen behåller stopplikt som regleringsform. I kapitel 7 är korsningen med åtgärd uppritad. 
 

 
Figur 21. Fri högersvängskörfält enligt VGU 
 
  

Figur 19. Korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen  
med högersvängskörfält i Capcal 

Figur 20. Korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen med 
Frihögersväng i Capcal. 
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5.5.2 Resultat Scenario 3-år 2040 med etablering av utbyggnadsområden tillsammans med 

åtgärdsförslag i korsning 
 
Beräkningar i Capcal visar att med ett vanligt högersvängskörfält på Örkelljungavägen enligt figur 19 minskar 
belastningsgraden till 0,54, vilket ger en önskvärd servicenivå, se tabell 6.  
 
Tabell 6. Belastningsgrader i korsningen med åtgärdsförslag högersväng. 

Tillfart Riktning Belastningsgrad 

  
2040 inkl. 

exploatering och 
högersväng 

Klippanvägen 
västra 

R 0,12 

  V 0,26 

Klippanvägen 
östra 

HR 0,19 

Örkelljungavägen  V 0,52 

 H 0,54 

 
Fordon i vänstersvängskörfältet på Örkelljungavägen får vänta i genomsnitt ca 15 sekunder för att komma ut i 
korsning och kölängden blir i medel i vänstersvängskörfältet 1 fordon långt.  
 
Beräkningar i Capcal visar att med Frihögersvängskörfält på Örkelljungavägen enligt figur 20 minskar 
belastningsgraden till 0.52, vilket ger önskvärd servicenivå, se tabell 7. Medtaget i analysen är inte 370 
högersvängande fordon på Örkelljungavägen då de trafikerar i eget separat högersvängskörfält utanför 
korsningen.  
 
Tabell 7. Belastningsgrader i korsningen med åtgärdsförslag Frihögersväng. 

Tillfart Riktning Belastningsgrad 

  
2040 inkl. 

exploatering och 
Frihögersväng 

Klippanvägen 
västra 

R 0,12 

  V 0,26 

Klippanvägen 
östra 

HR 0,19 

Örkelljungavägen  V 0,52 

 
Fordon i vänstersvängskörfältet på Örkelljungavägen får vänta i genomsnitt ca 15 sekunder för att komma ut i 
korsning och kölängden bir i medel i vänstersvängskörfältet 1 fordon långt.  
 
Slutsatsen är att båda utformningsförslagen skapar en tillräckligt stor kapacitet i korsningen för högersvängande 
och vänstersvängande fordon på Örkelljungavägen för att uppnå en önskvärd kapacitet. Utformningsförslaget 
med ett frihögersvängskörfält får dock en något högre kapacitet för högersvängande fordon.  
 
Alternativet med frihögersväng är uppritat i figur 23. Anledningen till att detta alternativ ritades upp och inte 
alternativet med endast högersväng, är för att redovisa det största markintrånget. Alternativet med endast 
högersväng på Örkelljungavägen har i stort sett samma utformning som frihögersväng fram till korsningen med 
Klippanvägen.  
 
 
 
 
 
 



 

 
21 

 

 

6. Rekommendation av åtgärder 
 

6.1 Korsningar  
 

6.1.1 Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg 
Korsningen Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg har beslutats att anläggas och placeras i enlighet med alternativ 
2 i tidigare utredning Trafikutredning Munka Ljungby 3:11. Korsningen byggs med ett separat 
vänstersvängskörfält på Örkelljungavägen, se figur 22 under kapitel 7. Vänstersvängskörfältet anläggs av 
trafiksäkerhetsskäl, då hastigheten är hög på Örkelljungavägen.  

 
Enligt beräkningar i Capcal kan korsningen uppnå en god servicenivå i scenario 3, om trafiken på ny 
anslutningsväg är högst ca 730 fordonsrörelser/h. Detta innebär att med denna utformning kan det norra 
utbyggnadsområdet endast ha max 250 fordonsrörelser/h, då skolan beräknas få ca 480 rörelser. Om det norra 
utbyggnadsområdet alstrar mer trafik än det, bör korsningens utformning förändras alternativt att en ytterligare 
anslutningsväg skapas till Örkelljungavägen där det nya området trafikerar.  
 
För att få en god sikt behöver träden intill korsningen tas bort.  
 
I Capcalberäkningarna är hastigheten på ny anslutningsväg satt till 40 km/h i enlighet med förra utredningen. Det 
kan dock vara lämpligt att ha 30 km/h på denna väg då den leder till en skola.  
 

6.1.2 Örkelljungavägen/Klippanvägen 
I korsningen Örkelljungavägen/Klippanvägen föreslås ett separat högersvängskörfält på Örkelljungavägen 
anläggas, då det är mycket trafik på morgonen som ska till Ängelholm centrum, se figur 23 under kapitel 7. 
Korsningen med nuvarande utformning kan hålla en god servicenivå i scenario 1 och 2 men i scenario 3 blir 
belastningsnivån lika stor som korsningens kapacitet. Ett högersvängskörfält bör därför anläggas senast 2040 om 
samtliga utbyggnadsområden byggs ut i antagen omfattning. Med ett högersvängskörfält får korsningen en god 
servicenivå även 2040 med alla tre utbyggnadsområdena. Under kap.5.5 redovisas två olika utformningsförslag 
på en högersväng. Det är dock endast alternativet med Frihögersväng som redovisas i figur 23.  
 
Åtgärderna tar grönyta i anspråk i korsningen samt cirka 150 meter längs norra sidan av Klippanvägen. Inga 
andra åtgärder är föreslagna i korsningen då övriga anslutningar inte visar några kapacitetsproblem i 
beräkningarna. Capcalberäkningarna för denna korsning är beräknade utifrån att norra utbyggnadsområdet 
alstrar ca 250 fordonsrörelser/h.  
 

6.2 Gång- och cykelinfrastruktur 
 

6.2.1 Framtida ny gång- och cykeltunnel söder om Ingelstadvägen 
Målpunktsanalysen visar att oskyddade trafikanter från Kv. Gästgivaren till en början kan ledas via befintligt gång- 
och cykelnät ner till Baragatan. I målpunktsanalysen har det fastslagits att det eventuellt finns behov av en 
planskild korsning norr om Ljunggårdsleden för att binda samman bostadsområdena på båda sidor av 
Örkelljungavägen på ett trafiksäkert sätt. Detta bör dock utredas vidare i samband med att detaljplan för 
utbyggnadsområdet norr om skolan tas fram.  
 
När skolan är färdigbyggd finns det ett omedelbart behov att binda samman områdena på båda sidor av 
Örkelljungavägen. Detta behov kommer ytterligare att öka när det norra utbyggnadsområdet är fullt utbyggt, då 
det finns många målpunkter väster om vägen.  
 
En eventuell framtida korsningspunkt ligger strax söder om Ingelstadvägen, i anslutning av ett mindre 
skogsområde och i en kurva. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bättre att anlägga en gång- och cykeltunnel under 
Örkelljungavägen än en korsning i plan. På så sätt kan en konflikt mellan oskyddade trafikanter som korsar 
Örkelljungavägen i plan med bilister undgås.  
 

6.2.2 Anlägga ny gång- och cykelväg längs den västra sidan av Örkelljungavägen 
För att skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor Örkelljungavägen, behöver en ny gång- 
och cykelväg anläggas längsmed den västra sidan av Örkelljungavägen. Det ger möjlighet att docka an till 
planerad- och befintlig infrastruktur för Kv. Jordgubbsfältet och Kv. Plantskolan, busshållplats Munka Ljungby IP 
samt målpunkter på den östra sidan som skola, förskola, Munkahallen och Munka Ljungby IF. Åtgärden är en del 
av det avtal som Trafikverket och Ängelholms kommun tog fram 2018 (se avsnitt 1.4). Se figur 25.  
 
Anledningen till att inte gångbana anläggs på västra sidan av Örkelljungavägen mellan Flyingegatan och befintlig 
gångtunnel är för att det inte finns yta till gångbana mellan Örkelljungavägen och gård.  
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6.2.3 Justeringar av befintlig gång- och cykeltunnel 
Målpunktsanalysen visar att de framtida flödena från områdena Kv. Gästgivaren, Kv. Jordgubbsfältet och Kv. 
Plantskolan kan använda sig av befintlig gång- och cykeltunnel under Örkelljungavägen till skolan om några 
mindre justeringar görs i gång- och cykelnätet. Justeringarna är att anlägga trafiksäkra gång- och cykelpassager 
över Ljunggårdsleden och Flyingegatan samt att anlägga ny anslutning till befintlig gång- och cykeltunnel från 
väster för att på detta vis trafiksäkra skolvägarna samt att göra de mer gena och attraktiva.  
 
I samband med att skolan anläggs kommer belastningen på befintlig gång- och cykeltunnel att ökas markant i 
jämförelse med i dag. Ramperna till befintlig gång- och cykeltunnel uppfyller VGU:s krav på tillgänglighet och sikt 
men då tunneln kommer att användas av många kan det vara relevant att förbättra tillgängligheten och sikten 
ytterligare för fotgängare och cyklister. Rampen på den östra sidan av Örkelljungavägen i riktning norrut mot skola 
föreslås få en lite mindre brant lutning då den idag ligger på 7 %. Denna åtgärd gör det blir lättare att gå och cykla 
upp från tunneln samt att hastigheten ner mot tunneln inte blir lika hög. Se Figur 24.  
 

6.2.4 Passage i plan i höjd med busshållplats Munka Ljungby IP och Munkahallen 
Sedan tidigare har Ängelholms kommun diskuterat med Trafikverket om en passage i plan i höjd med hållplats 
Munka Ljungby IP och Munkahallen (Trafikverket 2018), se kap1.4. Passagen ska ha mittrefug och utformningen 
ska förhindra att oskyddade trafikanter korsar Örkelljungavägen utanför utpekad passage. En ny gång- och 
cykelväg behöver anläggas längsmed Örkelljungavägens västra sida som ger fotgängare möjlighet att angöra 
busshållplats Munka Ljungby IP i södergående riktning på ett trafiksäkert sätt, se figur 25. 
 

6.2.5 Bortvalda alternativ 
Under arbetets gång har en alternativ placering av en eventuell framtida planskildhet i norra delen studerats och 
skissats upp. Detta är en kort summering av det alternativ som valts bort. 
 
Gång- och cykeltunnel strax norr om skolan (mellan Ljungårsleden och ny anslutningsväg skola) 
Denna placering är inte möjligt då det inte är tillräckligt avstånd mellan fastighetsgränsen och vägrenen, (se figur 
22). För jämförelse är det 18 meter mellan vägren och befintlig anslutning till gång- och cykeltunnel under 
Örkelljungavägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
23 

 

 

7. Utformning  
 
Skisserna som har tagits fram är på en förprojekteringsnivå och ska ses som utformningsförslag. I kommande 
skeden behöver mer detaljerade ritningar tas fram.  
 

7.1 Ritning 1. Korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg  
 
Utformning: 

 Lagt till ett 40 meter långt vänstersvängsfält för södergående trafik och därmed breddat befintlig vägbana 
3,5 meter västerut. Detta föreslås på grund av trafiksäkerhetsskäl då det är hög hastighet på 
Örkelljungavägen.  

 Korsningen är dimensionerad och körspårstestad med boggibuss.  

 Högersvängarna har en radie på 12/25 meter och ger ett bra utrymme för bussar och tyngre fordon att 
svänga.  

 Korsningen uppfyller siktkrav i enlighet med VGU, 9.1.5.1.5 Stoppsikt för personbil VGU krav 2021.  

 Ytan väster om vägkant ger inte utrymme till slänter för en GC-tunnel. Mellan vägkant och 
fastighetsgräns är det 13,5 meter och det krävs uppskattningsvis 18 meter baserat på befintlig tunnel 
längre söderut. 
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Figur 22. Ritning på utformning korsning Örkelljungavägen/Ny anslutningsväg  
 
7.2 Ritning 2. Korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen 
 
Utformning:  

 150 meter Fri högersvängskörfält tillagt på Örkelljungavägen som uppfyller kraven i VGU, 10.2.1.7.2 
Högerssvängskörfält.  

 Fri Högersvängsfältet är utformat och körspårstestat för boggibuss som kommer ifrån Örkelljungavägen.  

 Anslutningsväg från Öster Värn stängs då denna ligger för nära korsning 
Örkelljungavägen/Klippanvägen.  

 Korsningen uppfyller siktkrav i enlighet med VGU, 9.1.5.1.5 Stoppsikt för personbil VGU krav 2021.  
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Figur 23. Ritning på utformning korsning Örkelljungavägen/Klippanvägen 
 
7.3 Ritning 3. Befintlig gång- och cykeltunnel  
 
Utformning: 

 Planskild passage med ramper uppfyller siktkrav i enlighet med VGU, 9.2.2.1 Stoppsikt för cykel, VGU 
2021 

 Planskild passage uppfyller tillgänglighetskrav i enlighet med VGU. Ramper väster- och söderut får 
4,75% lutning och ramper i nordöstlig riktning får 5,6% lutning. 

 Ny koppling anläggs västerifrån, från Kv. Jordgubbsfältet, till tunnel.  

 Befintlig ramp på västra sidan av Örkelljungavägen och tunnel skjuts något i sidled för att förbättra sikten 
i tunneln.  

 På östra sidan av Örkelljungavägen förlängs rampen som går till kommande skola för att förbättra 
lutningen. Lutningen blir då 5,6 %.  
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Figur 24. Ritning på utformning av befintlig gång- och cykeltunnel och anslutningar 
 
7.4 Ritning 4. Passage i plan vid hållplats samt gångbana väster om 

Örkelljungavägen  
 
Utformning:  
 

 2 meter bred refug 

 Körspårstestad för Lbn från utfart från fastigheten SKILLINGE 1:85  högersväng söderut, samt 
vänstersväng in till SKILLINGE 1:85 

 2,5 meter bred gångbana på västra sidan som är anpassad efter fastighetsgränser. 
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Figur 25. Ritning på utformning av gångpassage vid hållplats.  
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Bilaga 1. Flödesschema 
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Bilaga 2. Trafikflöde dimensionerande timme, scenario 3, 2040 års trafik med exploatering 
 
 

 


