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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I Ängelholms stad pågår ett större stadsomvandlingsprojekt i det så kallade Stationsområdet. Området ligger 
beläget vid Ängelholms järnvägsstation, med ett kort avstånd till stadens centrala delar. Kommunen har för avsikt 
att utveckla området till en attraktiv och tät stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Stadsutvecklingen ska präglas 
av ett fokus på hållbar utveckling. Ny övergripande gatu- och grönstruktur och samt vackra gaturum skapar ökad 
tillgänglighet och förbättrad koppling mellan Ängelholms stadskärna och de stationsnära naturområdena 
Kronoskogen och stränderna i Skälderviken. 
 
I planprogrammet för Stationsområdet framgår behov av en ny sträckning av huvudgata på östra sidan av 
järnvägen. Den nya sträckningen ska ersätta nuvarande Industrigatan som kommer att byggas om till en 
lokalgata. I samband med den nya sträckningen på Industrigatan föreslås det även att den nuvarande 
bussangöringen norr om stationshuset lokaliseras på ett nytt läge söder om stationshuset. Järnvägsperrongerna 
kommer också att kopplas samman med den nya bussangöringen genom en ny gångbro över järnvägen söder 
om stationshuset i samband med Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår på sträckan Ängelholm-Maria station. 
 

1.2 Syfte 
Uppdraget syftar till att utreda och förprojektera det nya läget för bussangöring vid Ängelholms station söder om 
stationshuset samt ytan norr om stationshuset med avseende på de funktioner ytan ska ha, som hämta/ lämna 
platser, lastning/lossning, cykelparkering, taxiplatser och parkering för rörelsehindrade med mera. 
Bussangöringen ska anpassas i storlek och utformning för dagens såväl som framtidens behov, utformningen ska 
möjliggöra för en god framkomlighet och effektiv angöring för busstrafiken. 
 
Bussangöringen ska anpassas efter platsens förutsättningar och förhålla sig till bland annat Trafikverkets framtida 
gångbro till järnvägsplattformarna 2 och 3 som planeras landa strax söder om stationshuset. Utformningen av 
stationens funktioner och bussterminalen ska också förhålla sig till den nya utformningen för gång- och 
cykeltunneln som går under järnvägen i den södra delen av uppdragets omfattning. 
 
Utredningen presenterar dessutom en översiktlig kostnadsuppskattning för det förordade förslaget av 
bussangöringen och tillhörande ytor. 
 
Utredningen har skrivits och sammanställts av Atkins i samarbete med Ängelholms kommun, med Skånetrafiken 
som delaktig part.  
 

1.3 Orienteringskarta 
Området som behandlas i uppdraget visas i Figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Stationsområdets geografiska placering i Ängelholm (Lantmäteriet, 2020). 
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1.4 Avgränsningar 
Uppdraget avgränsas geografiskt till ytorna strax söder och norr om stationshuset, Figur 2. öst/västlig riktning är 
området avgränsat mellan järnvägsområdet och Järnvägsparken. Norra ytan innefattar den befintliga 
bussangöringsytan medan ytan i söder innefattar området från den nya tunneln fram till stationshuset. Framför 
stationshuset går Järnvägsgatan som ingår i projektet ”Järnvägsgatans förlängning”. Denna del av Järnvägsgatan 
kan också användas för stationsområdets funktioner, som till exempel busshållplats eller hämta/ lämna yta. 
Bussentreprenören (Nobina) har servicedepå samt uppställningsplats med möjlighet för laddning av elbuss i 
områdets södra del. Infart till depå och uppställningsplats är från Landshövdingevägen söder om stationsområdet. 
Servicedepå och dess in- och utfart ingår ej i denna utredning. 
 

 
Figur 2. Karta över stationsområdet (Lantmäteriet, 2020). Gröna områden visar ytor som omfattas i uppdraget. 

Möblering av bussterminalen görs på en översiktlig nivå. Projektering av ledningar och liknande under marken 
behandlas ej. Befintliga bilparkeringar inom utredningsområdet kommer att tas bort och ersättas av andra 
funktioner. Förslag och utformning av nya bilparkeringar ingår ej i denna utredning, med undantag för 
avsläppsplatser s.k. kiss n’ ride, parkering för rörelsehindrade, färdtjänst och korttidsparkeringar.  
 

1.5 Tidigare utredningar 
Följande utredningar ligger till grund för denna utredning: 

• Planprogram Stationsområdet, 2017-10-30 

Planprogrammet för stationsområdet antogs av Ängelholms kommunfullmäktige år 2017. Programmet 
behandlar bland annat stationskvarteret där järnvägs- och busstationen är belägen. Målet för 
stationskvarteret är att bebygga och koppla ihop bebyggelsen så att det bildas ett sammanhängande 
stads- och gaturum från Stortorget i centrala Ängelholm fram till stationshuset. Stationen som 
resecentrum ska också stärkas. 
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Figur 3. Strukturplan fårn planprogram Stationsområdet.  
 

• Trafikutredning Stationsområdet, 2016-06-08, ÅF 

Under 2016 gjordes en trafikutredning med tillhörande trafikförslag på bussterminal för stationsområdet. 
Där föreslås bussangöringen söder om stationshuset, i en ny dubbelriktad busszon utmed 
Järnvägsgatan. Utredningen visar också att till följd av den nya exploateringen i området kommer 
trafiken öka. Med ökningen som påvisas i utredningen kommer det finnas en risk för 
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken på Järnvägsgatan år 2030. 

• Parkeringsutredning Stationsområdet, 2016-09-09, ÅF 

Parkeringsutredningen behandlar hela stationsområdet. Idag finns det ett överskott av parkeringsplatser 
i området. Utmed järnvägen och Industrigatan planeras det för ett parkeringshus, övrig parkering och 
angöring rekommenderas att ordnas som gatuparkeringar. 

• Cykelplan 2015–2025 

Det övergripande syftet med cykelplanen är att få fler att cykla mer i Ängelholm. Cyklingen ska 
prioriteras som ett trafikslag. Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart samhälle och då utgör 
cyklingen en viktig del. 

• Förprojektering Bussangöring vid stationshuset, 2019-07-05, Sweco 

Det har tidigare tagits fram en förprojektering för hur bussarna kan angöra vid stationen. Föreliggande 
utredning och förprojektering bygger vidare på denna ritning. 

• Utredning tillfällig bussangöring, 2020-06-25, Atkins 

Utvecklingen och bebyggelsen av stationsområdet kommer att ske över en längre period, ett steg som 
ligger närmre i tid än förflyttningen av bussangöringen till södra sidan av stationshuset är byggnationen 
av att räta ut Järnvägsgatan vid den befintliga bussangöringen samt ett nytt stadshus. På grund av detta 
har Atkins tidigare utrett en tillfällig lösning av bussterminal som är anpassad efter den nya dragningen 
av Järnvägsgatan. 

 

1.6 Pågående utredningar och projekt gällande stationsområdet 
Följande utredningar och projekt ansluter eller påverkar denna utredning: 

• Järnvägsgatans förlängning, Atkins 

I samband med denna utredning görs också en förprojektering av Järnvägsgatans förlängning. Leverans 
av ritningar för båda projekten sker gemensamt. 

 

• Utbyggnad av järnvägsspår Ängelholm-Helsingborg, Trafikverket 

Det finns en framtagen järnvägsplan med status fastställelsehandling för utbyggnad av Västkustbanan till 
dubbelspår, på sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Som en del av utbyggnaden planerar 
Trafikverket för vissa ombyggnader vid Ängelholms station. De största förändringarna som sker vid 
stationen är att mittplattformen (mellan spår 2 och 3) breddas österut, vilket innebär att befintligt spår 3 
rivs och ersätts med ett nytt plattformsspår. I den södra änden av mittplattformen anläggs också en ny 
gångbro över spår 1 och 2, vilken ersätter befintlig gångpassage i plan. Arbetsområdet sträcker sig i 
öster fram till befintligt väderskydd på plattformen vid spår 1 (Trafikverket, 2018).  Utformningen för den 
nya bussangöringen kommer att ta hänsyn till den nya utformningen för tunneln under järnvägen samt 
den nya passagen över järnvägen. 
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2. Förutsättningar 
Förutsättningarna för stationsområdet beskrivs utifrån nulägets utformning och karaktär. 
 

2.1 Stadskaraktär 
Järnvägsstation och bussterminalen ligger nära centrum och längs med Järnvägsgatan. Precis öster om 
Järnvägsgatan ligger Järnvägsparken med Rönne å som utgör en nära koppling till natur och park. Väster om 
stationen ligger rekreationsområden som Kronoskogen och stränderna i Skälderviken. Detta tillsammans gör 
området till ett attraktivt område att befinna och röra sig i.  
 
Området runt bussterminalen har länge fått växa utan någon övergripande planering. Det har inneburit att det 
successivt fyllts på med nya verksamheter, bostäder och parkeringar, men att det också finns många tomma ytor.  
 
I planprogrammet för stationsområdet föreslås plats för exploatering i kanten av Järnvägsparken mitt emot 
stationshuset, där det idag finns cykelparkering med tak. Det föreslås även möjligheter för uppförande av ”publika 
byggnader” som restaurang eller café i parken och bryggor längs strandkanten till Rönne å. Målet är att skapa ett 
smidigt, tydligt och säkert resecentrum vid stationen.  
 

2.2 Trafiksystem 
2.2.1 Allmän beskrivning av platsens geometri och funktion  
Ängelholms station är idag en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken där både tågtrafik och samtliga busslinjer i både 
stads- och regionaltrafik angör stationen. På stationsområdet finns även taxiuppställningsplatser, av- och 
påsläppsytor, parkeringsplatser för bil och cykel samt ytor för leveransfordon. Nedanstående figur visar 
funktionernas lokalisering på dagens bussterminalområde och kringliggande ytor (Figur 4). 
 

 
Figur 4. Karta över befintliga funktioner på stationsområdet (Eniro, 2020). 
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2.2.2 Kollektivtrafik 
 
Trafikering  
Stadsbusstrafiken utgörs av busslinjerna 1, 2, 3 och 4 som bland annat trafikerar Kulltorp, Midgården, 
Vejbystrand, Havsbaden och sjukhuset. Linje 2 och 3 trafikerar stationen söderifrån och angör endast läge C. 
Linje 1 och 4 trafikerar stationen från både norr och söder. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för 
busslinjernas linjedragningar. Se även Figur 5 för detaljerad terminalkarta över befintliga hållplatslägen och 
linjedragningar.  
 

 
Figur 5. Linjedragningarna för bussarna som trafikerar Ängelholms bussterminal i dagsläget. 

Linje 1 
Södergående riktning mot Kulltorp 
Södergående buss ankommer från öster längs Sockerbruksgatan och kör in i terminalen genom den norra 
infarten för att sedan angöra läge C. Linjebussen kör sedan vidare ut genom den södra utfarten och söderut längs 
Järnvägsgatan.  
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Norrgående riktning mot Midgården  
Vid norrgående linjesträckning ankommer bussen från söder längs Järnvägsgatan för att sedan köra in i 
terminalområdet genom den södra infarten och angöra läge E. Bussen fortsätter sedan ut genom den norra 
utfarten och österut på Sockerbruksgatan.  
  
Linje 4  
Södergående riktning mot Sjukhuset  
Busslinjen ankommer norrifrån längs Industrigatan och angör läge C efter att ha kört in genom den norra infarten. 
Busslinjen fortsätter ut genom den södra utfarten och kör sedan vidare söderut längs Järnvägsgatan.  
  
Norrgående riktning mot Havsbaden 
Busslinjen ankommer från söder längs Järnvägsgatan. Busslinjen kör in i terminalen genom den södra infarten 
och angör läge E, för att sedan köra ut genom den norra utfarten och vidare norrut Iängs Industrigatan.  
  
 
Linje 2 och 3 samt samtliga regionbussar 
Linje 2 och 3 samt samtliga regionbussar har stationen som ändhållplats. Busslinjerna ankommer från söder 
längs Järnvägsgatan och kör in i terminalen genom den norra infarten och angör läge C, B, A eller D för att sedan 
köra ut genom den södra utfarten och vidare söderut längs Järnvägsgatan.  
  
Regionalbusstrafiken utgörs av de sju busslinjerna 225, 503, 506, 507, 510, 511 och 514 vilka tar resenären till 
bland annat Höganäs, Förslöv, Helsingborg och Hässleholm.  
 
Turtäthet 
Under maxtimman på morgonen angör ungefär sammantaget 29 bussar Ängelholms station. Idag är det enbart 
stadsbusslinjerna 1 och 4 som angör stationen norrifrån medan resterande busslinjer, såväl stads- som 
regionbussar, angör stationen söderifrån. Med dagens linjeföring kommer stadsbussarna angöra stationen 
norrifrån ungefär fyra gånger under rusningstid. Under rusningstid på morgonen angör ungefär 25 bussar 
söderifrån.  
 
Reglertid 
På grund av att stationen är ändstation för många av de angörande bussarna har de reglertid vid terminalen. Linje 
2 har mellan 2 till 21 minuter i reglertid och linje 3 har mellan 5 till 35 minuter. Regionbussarna har mellan 3 till 16 
minuters reglertid.  
 
Ersättningsbussar 
Utöver stads- och regiontrafiken trafikeras stationen av ersättningsbussar som sätts in vid inställda tågavgångar. 
Ersättningsbussar ankommer från söder längs Järnvägsgatan genom den södra infarten för att angöra läge F, 
och kör sedan ut antingen genom den norra utfarten eller runt och tillbaka ut genom den södra utfarten för vidare 
färd söderut längs Järnvägsgatan.  
  
Resandestatistik 
Resandestatistik från Skånetrafiken gällande år 2018: 
Läge A: 99 påstigande/dag 
Läge B: 236 påstigande/dag 
Läge C: 288 påstigande/dag 
Läge D: 172 påstigande/dag 
Läge E: 161 påstigande/dag 
Läge F: 27 påstigande/dag 
 
Resandestatistik och prognos från Trafikverket, antal tågresenärer: 
År 2020: 5 178 resenärer/dygn 
År 2030: 9 829 resenärer/dygn 
 
Infrastruktur 
Befintlig terminalyta består av fem hållplatslägen A, B, C, D och E. Stadsbusstrafiken angör hållplatslägena C och 
E medan regionbussar angör lägena A, B och D och tågersättande buss läge F. Läge A och B och D inrymmer 
vardera en regionbuss och lägena C och E inrymmer två stadsbussar vardera. Läge F inrymmer två 
tågersättande bussar och plattformen är cirka 33 meter lång. 
 
Busschaufförer använder toalett inne på stationshuset då det idag inte finns någon toalett på dagens terminalyta.   
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Plattformsutrustning 
Väderskydden på busshållplatslägena A, B och C delas idag med tåg och ett gemensamt tak. Se Figur 6 och 7 
nedan. På lägena D och E står det placerat reklamväderskydd Clear Channel, Kulan City 3. Hållplatsläge F har 
inget väderskydd. Samtliga hållplatslägen har ellips med linjeinformation.  
 

 
Figur 6. Väderskyddsmodell på läge A, B och C.                 Figur 7. Väderskyddsmodell läge D och E. Google Maps.  

2.2.3 Gång- och cykeltrafik 
Det finns idag ett flertal gång- och cykelvägar som ansluter till stationsområdet (blå streckade linjer i Figur  
nedan). Söder om stationshuset går kombinerade gång- och cykelbanor på båda sidor av Järnvägsgatans 
förlängning. På den östra sidan ansluter den till gång- och cykelbana vid Järnvägsbron och går vidare över Rönne 
å mot centrala Ängelholm. Väster om Järnvägsgatan finns en gång- och cykeltunnel under järnvägen som skapar 
en koppling för gång- och cykeltrafik till bland annat Järnvägens museum och Trafikverksskolan, samt knyter 
samman Ängelholm med Kronoskogen väster om järnvägen. Norr om stationshuset fortsätter gång- och 
cykelbanan på den östra sidan av Industrigatan. Utöver dessa finns det också markerade gångbanor i 
Järnvägsparken (rosa streckade linjer i Figur 8 nedan) som leder från stationsområdet mot centrum. 
 

 
Figur 8. Gång- och cykelbanor kring stationsområdet. 
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Övergångsställen och passager över Järnvägsgatan 
Längs Järnvägsgatans sträckning förbi stationsområdet finns idag två övergångsställen för fotgängare, se Figur 9 
och 10. Det ena ligger i den södra delen av stationsområdet, strax norr om korsningen Järnvägsgatan/ 
Landshövdingevägen. Det andra är beläget strax norr om stationshuset, vid den befintliga bussterminalen. Vid 
den senare finns även ett övergångsställe för att korsa terminalens södra in- och utfart. Samtliga passager är 
utformade som övergångsställen men saknar vägmarkeringar för cykelpassage.  
 
Båda övergångsställena är utformade med mittrefug. Inget av övergångsställena är hastighetssäkrade med 
farthinder. 

 
Cykelparkeringar 
Befintlig cykelparkering finns på fyra platser kring stationen, öster om Järnvägsgatan mittemot stationshuset, norr 
om befintlig bussterminal samt söder om stationshuset. Den öster om järnvägsgatan är idag uppdelad på två ytor 
där den ena är väderskyddad. Alla cykelställ har vanliga cykelhållare, endast en av ytorna har cykelställ med 
ramlås. Totalt finns det i dagsläget cirka 380 cykelplatser. Någon inventering av beläggningen har inte gjorts, men 
cykelställen bedöms utifrån platsbesök generellt sett vara väl använda.  
 

 

Figur 9. Passage vid befintlig bussterminal.                    Figur 10. Södra delen av stationsområdet.  

                      

Figur 11 och 12. Cykelparkeringar öster om Järnvägsgatan. 
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2.2.4 Tågtrafik samt ersättningstrafik 
Ängelholms station ligger på Västkustbanan och trafikeras av såväl fjärr- som regionaltåg, däribland Pågatåg, 
Öresundståg och SJ Snabbtåg. Järnvägsstationen har idag tre plattformar för på- och avstigning. Plattformen vid 
spår 1 ligger i direkt anslutning till befintlig bussterminal (läge A, B och C). Avståndet från plattformen till läge D 
samt läge E och F är cirka 60–70 meter. För att ta sig över till plattformarna vid spår 2 och 3 finns i dagsläget bara 
en järnvägsövergång, bestående av en gångpassage i plan belägen i höjd med stationshuset (se Figur 15 och 16 
nedan). Övergången regleras med hjälp utav bommar. Trafikverket kommer i samband med utbyggnad av spåren 
att bygga en ny planskild övergång mellan plattform 1 och plattformarna 2 och 3, se avsnitt 1.5. Ungefärligt läge 
för denna övergång är markerad med orange pil i Figur 15. Befintlig övergång i plan kommer då att tas bort. 
Hållplatsläge för ersättningsbussar vid tillfällen då det ej är möjligt för tågtrafik är i dagsläget placerade på läge F 
på befintlig bussterminal, se avsnitt 2.3.2. 
 

 

 
Figur 15. Befintliga järnvägsplattformar samt befintliga och framtida övergångar över spår. (Lantmäteriet) 

 

Figur 14. Cykelparkering norr om befintlig bussterminal. Figur 13. Cykelparkering söder om stationshuset. 
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Figur 16. Befintlig övergång mellan plattform 1 och 2. (Google maps) 

2.2.5 Personbilstrafik 
 
Infrastruktur samt reglering 
Järnvägsgatan, som löper parallellt med stationshus och tågperronger, kan ses som stommen i det lokala 
bilvägnätet med karaktär av en samlande huvudgata. Vid den i söder belägna trevägskorsningen 
Järnvägsgatan/Landshövdingevägen fortlöper Järnvägsgatan österut och fungerar som infartsväg till centrum för 
både personbilstrafik och busstrafik. Järnvägsgatan och dess förlängning förbi stationsområdet trafikeras idag av 
samtliga stads- och regionbusslinjer.  
  
Järnvägsgatan har en vägbredd på ungefär 6,5 meter (Trafikverket, 2020). Järnvägsgatan samt Industrigatan och 
Sockerbruksgatan närmast stationen har skyltade hastigheter om 30 km/h, norr om stationsområdet övergår 
Industrigatan till skyltad hastighet om 40 km/h. Landshövdingevägen övergår till skyltad hastighet om 40 km/h i 
höjd med Nobinas servicehall och bussuppställningsplats. 
 
Trafikmängder 
I en trafikutredning för stationsområdet (ÅF, 2016) visades på en årsdygnstrafik för Järnvägsgatan om 4 825 
fordon per dygn år 2013. Uppräknat till år 2030 beräknar rapporten årsdygnstrafiken till 6 760 fordon per dygn 
(utan exploatering av stationsområdet, 2 % årlig trafikökning). Exakt mätpunkt går ej att utläsa i rapporten utan får 
ses som gällande för avsnittet förbi stationshus och bussterminal. 
 
Järnvägsgatan öster om Rönne å beräknas i Ängelholms trafikplan 2011–2020 (Ängelholms kommun, 2011) till 
runt 3 800 fordon per dygn för år 2013, och till 4 700 fordon per dygn år 2020. Exakt mätpunkt går ej att utläsa i 
trafikplanen. 
 
Det finns inga uppgifter om trafikmängder på övriga närliggande gator. 
 
Parkeringsmöjligheter 
Det finns idag goda parkeringsmöjligheter i området. Direkt norr om bussterminalen finns en större markyta för 
avgiftsbelagd långtidsparkering. Söder om stationsområdet finns även avgiftsbelagd markparkeringsyta avsedd 
för både besökare till Järnvägens museum som till resenärer som ska till stationen. Längs Järnvägsgatan, något 
söder om stationshuset, finns tidsreglerad (5 till 30 minuter) kantstensparkering för hämtning/lämning, med plats 
för cirka nio personbilar. Därutöver finns ett större parkeringshus vid Sockerbruksgatan som dock är avsett för 
boendeparkering.   
 
2.2.6 Taxitrafik 
Skyltad stanna-/reglerplats för taxi finns idag vid Järnvägsgatan i höjd med hållplatsläge E och F. Utifrån flygfoto 
från Lantmäteriet bedöms det vid uppehållsytan finnas plats för cirka fem taxibilar.   
 
2.2.7 Trafiksäkerhet 
I STRADA finns totalt 62 olyckor registrerade för det aktuella området under perioden 2003-01-01 till 2020-04-30. 
Av dessa var 47 singelolyckor med fotgängare eller cyklister. Fyra av olyckorna, varav en var av allvarlig karaktär, 
skedde mellan fotgängare och motorfordon, och tre av olyckorna skedde mellan cyklister och 
mopeder/motorfordon. Olyckorna är i huvudsak koncentrerade till korsningen 
Järnvägsgatan/Landshövdingevägen och det närliggande övergångsstället, samt till Järnvägsgatan framför 
stationshuset. STRADA gör emellertid ingen skillnad mellan olika typer av motorfordon. Därför är det okänt om 
det var personbilar, bussar eller andra fordon som var inblandade i olyckorna. 
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2.2.8 Trygghet 
God orienterbarhet och överblickbarhet är viktigt ur ett trygghetsperspektiv. Det ska vara enkelt att läsa av och 

förstå sin omgivning både under dygnets ljusa och mörka timmar. Närvaron av andra människor som vistas, 

passerar eller bor vid en plats kan också bidra till att platsen upplevs som trygg. Vid knutpunkter för kollektivtrafik 

är det även viktigt att beakta hur bytet mellan olika färdmedel fungerar ur ett trygghetsperspektiv. Att den 

befintliga bussterminalen ligger i direkt anslutning till stationen och att cykelparkeringarna ligger nära underlättar 

orienterbarheten för resenärerna vid byte av trafikslag. 

 

Överblickbarheten är god både på den norra och den södra sidan av stationen. Den visuella kontakten med 

stationshuset, cykelparkeringar och förbipasserande motortrafik samt gång- och cykelbanan är god. På den norra 

sidan begränsas kontakten med perrongerna till viss del av det långsträckta väderskyddet som löper längs med 

bussterminalens läge A, B och C. Området norr om stationen är bitvis storskaligt samt saknar variation och 

omsorg i gestaltningen, vilket kan skapa en känsla av utsatthet/otrygghet på platsen. På södra sidan är 

kopplingen mellan stationen och gång-och cykeltunneln under järnvägen något otydlig. 

 
2.2.9 Tillgänglighet  
Alla hållplatslägen är tillgänglighetsanpassade för rullstol med 17 cm högt plattformskantstöd och taktila ledstråk. 
Intill hållplatsläge D ligger stationens mötesplats för serviceresor, se Figur 17. 
 

 
Figur 17. Mötesplats för serviceresor. 

Längs Järnvägsgatan, något söder om stationshuset, finns en parkeringsplats för rörelsehindrade.  
 
Dagens gångtunnel är den enda gångvägen, i anslutning till Ängelholms station, som knyter samman stadens 
centrala delar med Kronoskogens rekreationsområde och de verksamheter som finns på västra sidan. Tunneln 
har idag en kombinerad gång- och cykelbana med branta och långa ramper. Lutningen överstiger gällande krav 
för ramper för rörelsehindrade.  
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3. Trafikförslag 
Ett trafikförslag har tagits fram över hur den nya bussterminalen och stationens andra funktioner kan utformas.  
 

3.1 Förutsättningar för ny terminalyta 
Inom arbetet med planprogrammet Stationsområdet är det bestämt att nuvarande bussterminal norr om 
stationshuset lokaliseras på ett nytt läge söder om stationshuset, se Figur 18. Detta möjliggör en ny sträckning av 
Järnvägsgatan. Parallellt bygger Trafikverket dubbelspår på sträckan Ängelholm-Maria och anlägger en ny 
gångbro över järnvägen söder om stationshuset.  
 
Inom planarbetet finns det utpekat vilka ytor som är reserverade för framtida terminal. Det är dels ytorna söder om 
stationshuset som ska användas till bussangöring men även ytorna norr om stationshuset som är tänkta för 
ersättningsbuss för tåg, flygbuss, taxi, avsläppsytor, cykelparkeringar med mera. Ytorna söder om stationshuset 
används idag för lämna/hämta och korttidsparkeringar samt cykel- och bilparkering. Dessa funktioner flyttas till 
norr om stationshuset. 
 

 
Figur 18. Lokalisering av dagens och framtidens bussangöring vid Ängelholms station samt utmarkering av ny 
gångbro över spår.  

Förutsättningar för kollektivtrafik: 

• Bussangöring ska bestå av fyra regionbusslägen och två stadsbusslägen, där varje läge för stadsbuss 
ska rymma två bussar. 

• Bussangöring ska fungera som ändhållplats för samtliga regionbusslinjer samt stadsbusslinje 2 och 3.  

• Det ska vara möjligt för regionbussar samt stadsbusslinje 2 och 3 att komma söderifrån via 
Järnvägsgatan och köra tillbaka samma väg efter angöring av hållplats. 

• Stadsbusslinje 1 och 4 är genomgående linjer dvs har inte stationen som ändhållplats. Det ska vara 
möjligt för dessa linjer att trafikera en hållplats i vardera körriktningen. 
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• Skånetrafikens hållplatshandbok med typritningar ska användas som utgångspunkt vid förprojektering av 
hållplatser.  

• Utrymme för flygbuss och tågersättandebuss ska finnas på ytan antingen söder om stationshuset eller 
norr om.  

• Skånetrafikens önskemål är att hållplatsläge finns för tågersättande buss i vardera körriktningen. Om 
inte detta är möjligt bedöms det fungera med ett hållplatsläge i södergående riktning med plats för två 
bussar.  

• Körspår genomförs för 15 meters boogiebussar (BB) samt 12 meters stadsbussar (Lbn).  

• Framtida bussangöring ska utnyttja ytor effektivt och ha en hög funktionalitet. 

 
Övriga funktioner och utrustning på terminalområdet: 

• Dagens korttidsparkeringar söder om stationshuset ska ersättas med dels fickparkeringar längs med 
Järnvägsgatan och dels lämna- och hämta platser norr om stationshuset.  

• Idag finns det cirka 380 cykelparkeringar på stationsområdet. Dessa ska utökas till cirka 1000 st. 

• Dagens antal taxiparkeringar och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska behållas men kan placeras 
om. 

• Utrustning i form av väderskydd och realtidsskyltar ska placeras ut på samtliga hållplatslägen. 
Väderskydden bör vara av standardmodell enligt Skånetrafikens indelning. Likadana väderskydd på 
samtliga hållplatslägen. 

• Ytan norr om stationshuset ska utformas som en torgyta och vara upphöjd.  

• Leveranser och sophämtning ska kunna angöra ytan antingen norr om eller framför stationsbyggnaden. 

 
Trafiksäkerhet: 

• Trafiksäkerhet och tillgänglighet ska följa gällande standarder och vara fullgod. Upphöjda 
övergångsställe/cykelöverfarter på Järnvägsgatan. 

 
Tillgänglighet: 

• Hållplatsterminal med bussangöring och övriga funktioner ska vara tillgänglighetsanpassade för rullstol 
och synsvaga personer. Hållplatsplattformar ska vara 17 cm höga för ett plant insteg mellan plattform 
och buss samt ha taktila ledstråk. Två parkeringar för funktionshindrade samt färdtjänstangöring ska 
finnas på området. 

• Anslutning till gångtunnel ska anpassas till ny terminal samt vara tillgänglighetsanpassad för rullstol. 
Ramp för cykelbana ska enligt beställare ha en lutning på max 7,5 % och ramper för rullstolsburna, 5 %.  

 
Gestaltning: 

• Befintligt grönområde i anslutning till ån kan till viss del tas i anspråk, för till exempel cykelparkeringar, 
men eventuellt intrång ska begränsas. 

• Framtida stationsmiljö bör vara gestaltningsmässigt attraktiv och vara en inbjudande miljö där man som 
resenär och invånare vill vistas. Ytan ska gestaltas i enlighet med Riktlinjer för gestaltning av 
stationsområdet 2019-07-01. 

Vattenavrinning: 

• En fungerande vattenavrinning ska säkerställas genom enklare höjdsättningar på terminalområdet. 

 

3.2 Förordat alternativ 
Trafikförslaget innebär en bussangöringsyta söder om stationshuset med plats för fyra regionbussar närmst 
järnvägsspåren samt två lägen för stadsbussar, med plats för två bussar efter varandra (Figur 19). Med 
utformningen är det möjligt att busslinjerna angör stationen på samma sätt som i dagsläget och enligt angivna 
förutsättningar.  
 
Gång- och cykeltunnel 
Ny utformning för anslutning till gång- och cykeltunnel innebär en cykelramp separerad från rampen för 
rullstolsburna. Utöver de nya ramperna anläggs en trappa (Figur 19).   
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Förslag på rullstolsramper är ritat så att krav i ALM 2, 9§ kan uppfyllas utom vad gäller det totala antalet ramper. 
Vilplanen är väl tilltagna. Här finns plats för sittbänk med friyta bredvid för rullstol, antingen på vilplanet som det är 
ritat i förslaget eller om man vill lägga till en nisch i vilplanets västra sida så att bänken kommer utanför gånglinjen 
för dem som går i trappan (studeras vidare i kommande gestaltningsförslag). Ramperna möter vilplanen så att de 
inte livar med neråtgående trappa utan så att ca 500 mm säkerhetsavstånd finns. Inom denna yta finns också 
utrymme för utdragna handledare minst 300 mm ut.  
 
2 m längd i gångriktningen anges i ALM 2 liksom i övriga regelverk som ett användbart och säkert djup på vilplan 
före/efter ramp. En hjälpare/assistent som kör en person i rullstol tar upp 1,75 m i gångriktningen vid 
kraftöverföring. Vid t.ex. ett möte i rampen måste även den som blir körd i rullstol med sin hjälpare/assistent få 
plats i vilplanens ytterkanter. 
 
Korsningen Landshövdingevägen/ Järnvägsgatan 
Korsningen i den södra delen av utredningsområdet har ritats upp schematiskt. Passager för gång- och 
cykeltrafikanter bör finnas i korsningens södra och östra ben. Det önskvärt att passager börjar och slutar med en 
90 gradig vinkel mot kantstenen, vilket inte uppfylls i den lösning som presenteras. Den inritade östra passagen 
innebär att biltrafikanter behöver stå och vänta på eventuell trafik på Landshövdingevägen mitt över gång- och 
cykelpassagen. Då passagen ligger snett är det även risk att biltrafikanter inte ser cyklister söderifrån då de lätt 
hamnar i ”döda vinkeln” för svängande bilister. Passagen skulle kunna flyttas längre in på Järnvägsgatan för att 
uppnå 90 gradig vinkel mot kantsten och bättre sikt, men i och med att Järnvägsgatan övergår i en bro blir det 
svårt att bredda upp gatan tillräckligt för att inrymma en mittrefug. 
 
Sammanfattningsvis bör korsningen och möjliga alternativ studeras närmre som en egen helhet i kommande 
detaljprojektering. 
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Figur 19. Utformningsförslag ny bussterminal, södra sidan av stationshuset. 
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Norr om stationshuset delas ytan upp i två delar, på ytan närmast stationshuset lokaliseras funktioner såsom 
färdtjänstplats, parkering för rörelsehindrade, hämta/lämna parkeringar och taxiparkeringar medan på norra delen 
av den uppdelade ytan möjliggörs en mer torgliknande karaktär som är helt fri från fordonstrafik (Figur 20). På 
torget placeras cykelparkeringar. Längs med Järnvägsgatan i södergående riktning finns hållplatsläget för 
tågersättande bussar. Vid hållplatsen finns det plats för två ersättningsbussar samtidigt. Det har inte på önskvärt 
sätt gått att lösa ett hållplatsläge för bussar i norrgående riktning (se mer under avsnitt 3.3.1 Bortvalda alternativ). 
Det medför att norrgående bussar får använda samma hållplatsläge som södergående, och därefter köra runt via 
lämplig körväg och fortsätta norrut. 
 
Detta hållplatsläge används också för norrgående bussar som får ta en lämplig körväg för att köra norrut. 
 
Gestaltning av området har endast skett övergripande i denna utredning. Atkins kommer i fortsatt arbete att ta 
fram ett konceptförslag för ett enhetligt formspråk som innehåller materialval, möbelarrangemang, karaktärsväxter 
mm. för ytorna från parkeringshusen i norr till ramper och trappor i söder.  Konceptet ska vara kopplat till skog och 
strand. Det ska finnas en småskalighet och reflektera att det är ett gammalt industriområde. 
 
En enklare höjdsättning har utförts på terminalytan, vilket har visat på att vattenavrinningen fungerar på tänkta 
ytor. 
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Figur 20. Utformningsförslag ny bussterminal, norra sidan av stationshuset. 

Cykelparkeringar lokaliseras främst på två ställen inom området, dels vid kanten av Järnvägsparken. Totalt 
möjliggörs för 1200 cykelplatser i området, förutsatt att cykelparkeringar uppförs i två plan. Cykelparkeringarna i 
Järnvägsparken föreslås på en yta med höjdskillnader, vilket medför behov av höjdjusteringar för att få en plan 
yta.  
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Gång- och cykelbana finns på båda sidor av Järnvägsgatan fram till hållplatsläget för tågersättningsbussar, då 
cykelbanan på den västra sidan upphör och området blir anpassat för gående. Cykelbanan fortsätter dock 
genomgående på den östra sidan om Järnvägsgatan. För att på ett tydligt sätt leda cyklister som ska cykla förbli 
stationen och har sin målpunkt på annat ställe är det viktigt att de leds över på östra sidan om Järnvägsgatan, 
detta kan göras med markeringar och beläggningar i marken. 
 
Förslaget innebär fyra upphöjda passager över Järnvägsgatan inom stationsområdet, varav en är med 
cykelöverfart och tre är utan. Korsningen mellan Järnvägsgatan och infarten till bussterminalen höjs upp och på 
denna yta anläggs två av övergångsställena på Järnvägsgatan. Denna upphöjda yta underlättar även passage 
mellan stadsbussön och regionbusshållplatser samt stationstrappa. 
 
Körspår för regionbuss visar att när en buss kommer söderifrån och ska köra in till något av hållplatslägena A, B, 
C eller X kommer svepet att gå över en bit av ytan som är till för träd, raingardens och parkeringar. För att 
säkerställa att inga skador sker bör den markerade ytan i Figur 21 hållas fri från objekt som till exempel träd och 
lyktstolpar som riskerar att köras ned. Raingardens och andra plattare funktioner kan placeras utan att det 
påverkas av bussarnas svep. 
 

 
Figur 21. Korsning mot bussterminalen. Område inom röd markering är yta där det finns risk för bussars svep. 

 
3.2.1 Mått och utrustning i terminalförslag  
 
Södra delen och bussangöring  
 
Stadsbusshållplatser/ bussö 

- Kantstenshållplatser (2 hållplatser med plats för 2 bussar i vardera riktningen) 

- 6,7 meter bred, 17 cm hög 

- 2 st. väderskydd. 2,1 m djupa och 6,4 m långt, med möjlighet att förlänga med moduler till önskad längd. 

- Realtidsskylt på respektive läge 

- Ellips på respektive läge 

- 1 st. samlingsrealtidsskylt placerad i södra delen 

Regionbusshållplatser 

- Sågtandshållplatser (4 hållplatser med plats för 1 buss i vardera) 

- Plattform respektive läge är 2,3 meter bred, 17 cm hög och 18,2 meter lång 

- 4 st. väderskydd. 2,1 m djupa och 6,4 m långt, med möjlighet att förlänga med moduler till önskad längd. 

- 1 st. samlingsrealtidsskylt placerad norr om gångbro och regionbusshållplatser 

- Ellips på revispektive hållplatsläge 

- Realtidsskylt på respektive hållplatsläge 

Förartoalett  

- Placerad söder om regionbusshållplatserna  
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Gång- och cykeltunnel 

- 1 gånganslutning med vilplan och rullstolsramper, 5 % lutning  

- 1 cykelanslutning, 7,5 % lutning (lutning enligt beställarens önskemål) 

- 1 trappa 

Cykelparkering  

- I Järnvägsparken 480 cykelställ i 2 våningsplan, cirka 390 kvadratmeter yta 

Biljettautomat 

- Placerad söder om stationstrappa   

Mittrefug gångpassage 

- Är placerade mellan stadsbussö och gångtunnel, 2 meter bred 

Yta framför stationshus 

- Cirka 15 meter torgyta 

- Uppställningsyta för leveransfordon, 3,5 meter x15 meter  

- 1 st. samlingsrealtidsskylt 

 
Norra delen 
 
Delen norr om stationshuset är uppdelad i två ytor. Ytan längst bort från stationshuset är torgyta med 
cykelparkering och ytan närmst stationshuset är till för angöringstrafik och tågersättande busstrafik.  
 
Hållplats ersättningsbussar  

- Fickhållplats plats för 2 bussar 

- 2,30 meter bred plattform, 17 cm hög kantsten.  

- Inget väderskydd 

Angöringstrafik 

- 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade 

- 7 platser för hämta/lämna 

- Yta för taxibilar, plats för 4 bilar 

Cykelparkering 

- 720 st. cykelställ i 2 våningsplan. 

 

3.3 Bortvalda alternativ 
Utöver ovan presenterat förslag har ytterligare alternativ utretts och förkastats under arbetets gång. 
 
3.3.1 Lokalisering av tågersättande bussar 
Olika alternativ för hur ersättningstrafik för tåg kan utformas och placeras har utretts. Förutom det förordade 
alternativet har även två andra alternativ studerats. Ett av alternativen var att placera ersättningshållplatser i den 
norra delen av stationsområdet, i både södergående och norrgående riktning. På grund av platsbrist på den östra 
sidan om Järnvägsgatan, vid korsningen med Sockerbruksgatan och strax söder om denna, tvingas det 
norrgående ersättningsläget lokaliseras långt norr ut sett från stationshuset. En halvficka föreslogs för att få plats 
med plattform utan att ta plats från gång- och cykelbanan. En halvficka kräver också mindre platsanspråk på 
längden eftersom inkörningen blir lättare, vilket sågs som positivt. Detta alternativ valdes bort på grund av att 
ersättningsbussen delvis står i körfältet vid hållplatsen. 
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Figur 22. Bortvalt alternativ för ersättningsbusshållplatser. 

Även ett alternativ som innebar tågersättande bussar inne på området för region- och stadsbussar analyserades. 
I detta alternativ lokaliserades ersättningshållplatsen för södergående bussar vid ”regionbussläget” närmst 
tunneln under järnvägen, det vill säga läget längst ifrån stationshuset. Ersättningshållplatsen för norrgående 
bussar lokaliserades bakom stadsbussläget på bussön. En förutsättning för att ha ersättningstrafik blandad med 
övrig busstrafik är att det finns två körfält så att stadsbussar och regionbussar kan mötas vid terminalen, då 
tågersättande buss annars hindrar stadsbussarna att köra i hållplatsfilen och tvingar dem ut i blandfilen. Efter att 
ha analyserat ytorna som krävs för att möjliggöra dubbelriktad trafik i två körfält samt studerat bussflödet på 
terminalytan anses alternativet inte vara att rekommendera och utreds därför inte vidare. 
 



 

 
21 

 

 
Figur 23. Bortvalt alternativ för ersättningsbusshållplatser. 
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4. Konsekvenser av åtgärdsförslag 
 

4.1 Stadskaraktär 
Genom att flytta befintlig bussangöring till söder om stationshuset skapar detta möjlighet till byggnation av ett nytt 
stadshus samt omläggning av Järnvägsgatan.  
 

4.2 Trafiksystem 
4.2.1 Kollektivtrafik 
Busstrafiken får en ny tyngdpunkt, söder om stationshuset, vilket är närmre till centrum och även till tunneln som 
leder under järnvägen till Järnvägsmuseet och Kronoskogen. Stadsbuss och regionbusstrafik delas upp på ett 
tydligare sätt, vilket gör det lättare för resenärer att orientera sig. För att anpassa terminalen för framtida behov av 
utökad trafik, ökas kapaciteten med ytterligare ett regionbussläge. Orienterbarheten på terminalen ökar med hjälp 
av digitala realtidsskyltar som visar vart och när olika linjer avgår. Dessa placeras ut lämpliga ställen på 
terminalen.  
 
Nya förhöjda övergångsställen är negativa för kollektivtrafiken, men gåendes och cyklisters anspråk på säkerhet 
har prioriterats. För att minska olägenheten för kollektivtrafiken så mycket som möjligt är det föreslaget en 
upphöjd yta vid stationshuset som inrymmer två övergångsställen. På detta vis behöver inte bussarna köra över 
två upphöjningar utan en.  
 
Bussangöringsytan anpassas efter den nya gångbron till plattform 2 så att resenärsflödet mellan 
stadsbuss/regionbuss/tåg och stad fungerar på ett bra sätt.  
 
Tillgänglighet till toalett för chaufförer blir bra då avståndet mellan busshållplatser och planerad toalett är kort. 
Idag måste de gå in i stationshuset.  
 
I övrigt kommer bussangöringsytan att kunna trafikeras på samma vis som idag, dvs både ifrån söder, norr, 
vändande bussar samt reglering.  
 
4.2.2 Gång och cykeltrafik 
Terminalytan anpassas för att kunna möta framtida behov, bland annat utökas antalet cykelparkeringar till cirka 
1200 st. då antalet resenärer som byter mellan cykel och tåg/buss förväntas öka.  
 
Tillgänglighet och framkomlighet ökar för gående och cyklister på terminalområdet då ytterligare ett 
övergångsställe anläggs över Järnvägsgatan gentemot idag. Övergångsställena anläggs upphöjda vilket gör det 
lättare och säkrare att ta sig över vägen för alla resenärsgrupper. Korsning mellan Järnvägsgatan och infart 
bussterminal blir upphöjd för att ytterligare förbättra möjligheterna för gående att ta sig över Järnvägsgatan till 
stationshus och buss- och tågterminal.  
 
Nya anslutningar från gångtunnel under spår skapar en genare och tillgängligare gångväg till bussangöring. Ny 
placering av cykelramp gör att befintlig pumpstation och teknikskåp behöver flyttas.  
 
I övrigt kommer anslutande gång- och cykelnät att vara samma som idag.  
 
4.2.3 Tågtrafik och ersättningstrafik 
Tågersättande trafik blir skild från linjetrafik, vilket är bra då det annars riskerar att bli en rörig miljö vid ordinarie 
busshållplatslägen vid de tillfällen då det är tågstopp. Södergående och norrgående bussar kommer att ha ett 
gemensamt hållplatsläge, vilket gör det viktigt med skyltning till resenärer om vilket håll respektive buss går. 
 
4.2.4 Personbilstrafik 
Personbilstrafiken har idag en bra tillgänglighet till stationsområdet och kommer även fortsättningsvis att ha detta. 
Tidsbestämd parkering anläggs längs Järnvägsgatan och hämtning/lämning kan ske på norra terminalområdet.  
 
4.2.5 Taxitrafik 
Tillgänglighet och antalet platser för taxibilar till området kommer att vara oförändrad gentemot idag.  
 
4.2.6 Trafiksäkerhet 
Samtliga övergångsställen och cykelöverfarter på Järnvägsgatan inom området blir upphöjda vilket ökar 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Siktförhållandena längs Järnvägsgatan kommer fortsatt att vara goda.  
 
4.2.7 Trygghet 
Att bussterminalen ligger i direkt anslutning till både stationen och cykelparkeringar och att hållplatslägena är 

samlade underlättar orienterbarheten för resenärerna vid byte av trafikslag.  

 



 

 
23 

 

Placeringen av trappan och hissen till bron över spåren är bra ur ett trygghetsperspektiv. Trappan är lätt att hitta 

och den ligger i direkt anslutning till bussterminalen vilket underlättar byten mellan buss och tåg. Placeringen 

innebär också att man samlar ”ögon på gatan” från bussterminalen och fotgängarflödet till och från bron. Till 

exempel kan flödet mellan cykelparkeringarna och tågperrongerna via bron bidra till liv och rörelse vid 

bussterminalen och vice versa. Nackdelen är att det är en bit att gå från parkering för rörelsehindrade och taxi. 

Närvaron av andra människor i anslutning till hissen är positivt ur ett trygghetsperspektiv då momentet att åka 

hiss kan upplevas som utsatt och otryggt. 

 

Cykelparkeringen öster om stationen och bussterminalen är bra placerad ur ett trygghetsperspektiv då det är nära 

till både stationen och bussterminalen. Vidare gör den goda visuella kontakten mellan stationen och 

bussterminalen det möjligt att bli sedd när man parkerar cykeln och de som parkerar cykeln och går till och från 

trappan och hissen bidrar också med ”ögon på” bussterminalen. Cykelparkeringarna längst bort i norr är mindre 

bra ur ett trygghetsperspektiv men utgör ett bra komplement till de andra cykelparkeringarna. 

 

Cykelparkeringarna vid Kiss n´ ride ligger nära stationen och det är bra att samla cykelparkeringar, Kiss n´ Ride, 

parkering för rörelsehindrade och taxi för att skapa fler ögon på gatan på den norra sidan av stationen. Att det 

långsträckta väderskyddet längs med perrongen på norra sidan av stationen kommer att tas bort är positivt ur ett 

trygghetsperspektiv då det ökar den visuella kontakten med perrongen. 

 

De nya anslutningarna till gång- och cykeltunneln skapar en genare och mer tillgänglig gångväg mellan 

bussterminalen och gång- och cykeltunneln. Detta tillsammans med den nya bron förstärker kopplingen mellan 

stationen, bussterminalen och målpunkter väster om järnvägen. För cyklister innebär lösningen en något längre 

väg. 

 
4.2.8 Tillgänglighet 
Förslaget till ny utformning av ramper och trappa innebär en tydlig förbättring av både tillgänglighet och säkerhet 
än nuvarande utformning i och med att gångtrafikanter och cyklister separeras. Att rampen får en flackare lutning 
gör den också säkrare att förflytta sig i för många fler än idag. I förslaget är det inritat att gång- och cykelbana 
separeras och att gångbanan placeras närmst trappan. Detta gör att gående från ramp och trappa inte hamnar 
direkt på cykelbanan. 
 
Nivåskillnaden mellan Järnvägsgatan och gångvägen på västra sidan är cirka 3,30 meter. Den totala 
ramplängden blir därför nästan 100 meter gångväg totalt, varav cirka 66 meter i 5% lutning. I ALM 2 9§ påpekar 
Boverket att många inte klarar mer än två efter varandra följande ramper om 5%. Som referens kan nämnas att 
den totala gångsträckan med två ramper motsvarar ungefär det maximala gångavståndet (25 meter) det får vara 
mellan en entré och en tillgänglig parkeringsplats enligt Boverkets Byggregler 3:122. 
 
Enligt ALM 2 ska allmänna platser dimensioneras både för personer som använder manuell rullstol och för 
personer med elektrisk rullstol, där den större utomhusrullstolen är dimensionerande. Bland dem som använder 
manuell rullstol är det bara några enstaka som klarar fler än två ramper i följd. De som kör elektrisk rullstol har 
betydligt bättre förutsättningar att klara fler ramper, framför allt med utomhusrullstol. För dem som kör rullstol med 
joystick (tex. elrullstol för begränsad utomhusanvändning) och har nedsatt styrka och/eller rörelseförmåga i armar 
och händer innebär dock denna ramp en stor ansträngning som är svår att klara för många. 
 
För att uppnå regelverk ALM 2 (högst två ramper i följd, 10 meter långa och 5 % lutning) kan ett alternativ därför 
istället vara att sätta in en hiss utöver trappor och gång- och cykelramp. När området väster om järnvägen byggs 
ut kommer behovet av en förflyttningsväg som kan användas av fler öka. Det vore därför klokt att redan nu 
planera för hur det kan genomföras. 
 
4.2.9 Måluppfyllelse 
Framtaget utformningsförslag i kap 3.2 bedöms uppfylla uppsatta mål och förutsättningar i kap 3.1 väl.  
 
Kollektivtrafikens framtida kapacitet på terminalen kommer att bli god och det kommer att finnas möjligheter till en 
utökning av trafik. Ytan används effektivt och är flexibel och kommer att kunna användas av både genomgående 
och vändande bussar. Även tågersättande bussar kommer att ha en god tillgänglighet till terminal genom ett 
hållplatsläge för två bussar på norra delen av terminalen.  
 
Tillgängligheten för bilar, taxi, cyklar och leveransfordon kommer fortsatt att vara god. Antalet cykelparkeringar 
uppnår uppsatt mål på över 1000 platser, förutsatt att cykelparkeringarna uppförs i två plan. Antalet av- och 
påsläppsytor, parkeringsplatser för rörelsehindrade och taxiplatser är oförändrat eller fler än uppsatt mål. 
 
Trafiksäkerheten för korsande trafikanter över Järnvägsgatan förbättras jämfört med idag och uppfyller uppsatta 
mål genom att upphöjda övergångsställe/cykelöverfarter föreslås på passager.  
 



 

 
24 

 

Terminalen blir tillgänglig i enlighet med uppsatta mål då både anslutningar från tunnel och andra terminalytor 
anpassas för rörelsehindrade och synsvaga personer. Dock uppfylls inte ALM2 fullt ut för tunnelramper, se kapitel 
4.2.8.  
 
Framtaget förslag på trafikytor kan gestaltas så att framtida stationsmiljö blir attraktiv och en inbjudande miljö där 
resenärer och invånare vill vistas. Exempel på detta är trädplanteringar men även bänkar och annan utrustning. 
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5. Kostnadsbedömning  
Kostnadsbedömning har gjorts utifrån framtaget trafik- och gestaltningsförslag exklusive brunnar, belysning och 
flyttning av pumpstation. Varje post är prissatt utifrån ett minsta-, troligt- och maxpris. Se bilaga 
“Kostnadsbedömning Bussterminal 2021-04-20". 
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7. Bilagor 
 
Trafikförslag planritningar: 

- 1 01 T 02 01 

- 1 01 T 02 02 

Profil gc-ramp: 

- 1 01 T 03 03 

Kostnadsbedömning: 

- Kostnadsbedömning Bussterminal 2021-04-20 
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