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Sammanfattning
En ny förskola planeras uppföras i Össjö, öster om Ängelholm. Förskolan beräknas alstra ca 200 fordon
per dygn. Detta innebär en stor procentuell ökning men sett till antal är dock påverkan väldigt låg. Enligt
vedertagna schabloner kör ca 15 % av trafiken i morgonens maxtimme, ”rusningstrafiken”. Detta skulle ge
60 fordon per timme längs Össjö kyrkväg, vilket alltså ett fordon per minut i genomsnitt, sammanlagt i
båda riktningarna.
Cirka 80 % av resorna till/från förskolan bedöms göras med bil och parkeringsbehovet har bedömts till 27
platser (17 för föräldrar/besökare och 10 för personal). Anslutningen till förskolan bedöms behöva en
standardhöjning i form av exempelvis breddning och asfaltering.
Framkomligheten i korsningarna med väg 13, öster om förskolan, har testats i enlighet med
korsningsdiagram som tar hänsyn till både trafikflöden och hastigheter. Utredningen visar att
trafikalstringen från förskolan inte kommer att försämra framkomligheten i korsningarna nämnvärt.
Utredningen visar vidare att de inkommande flödena (från Össjö byaväg och Össjö kyrkväg) kan vara så
stora som 1750 f/d innan det blir problem, vilket är betydligt högre än det bedömda flödet.
In- och utfart till förskolan ska ske från norr via Össjö kyrkväg/Össjö byaväg (del 2). Strax väster om den
tilltänkta anslutningen så korsar Össjö kyrkväg Össjö byaväg. Söder om området korsar Össjö byaväg
Össjö byaväg (del 2). Denna korsning är inte tänkt att användas för resor mot förskolan men korsningen
kommer ändå att bli påverkad genom ökade flöden på Össjö byaväg. Båda korsningarna med Össjö byaväg
har redan idag begränsad sikt.
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Bakgrund och förutsättningar
Ängelholms kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Össjö 31:13.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en förskola i antingen en eller två våningar för ca
60 barn. Planområdet ligger i Össjö, öster om Ängelholm, och består idag av ett grönområde, området är
inte planlagt sedan tidigare. Som underlag till planbeskedet finns en situationsplan som illustrerar ungefär
var byggnaden kan placeras, se figur 1. Detta är dock inte fastställt ännu och hänsyn har inte tagits till
platsspecifika egenskaper såsom skyddsvärda träd, geotekniska frågor eller andra aspekter som kan
påverka lämpligheten av olika byggnaders placeringar, dessa aspekter behöver utredas vidare.

Figur 1 Aktuellt utredningsområde med möjlig placering av ny förskola.

Syfte och omfattning
Syftet med denna trafikutredning är att utreda huruvida befintliga gator klarar den ökade belastning som
en ny förskola förväntas bidra med avseende transporter i form av hämta/lämna barn, leveranser till kök
och sophantering. Syftet är också att utreda eventuella behov av åtgärder för att säkerhetsställa en trygg
och säker trafikmiljö kring förskolan samt hur hämta/lämna, parkering (bil och cykel), varuleveranser och
sophämtning ska ske på bästa sätt.
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Trafik
Vägar och trafikflöde idag
Planområdet angränsar till Össjö kyrkväg (väg 1801.2) i norr och en mindre grusväg i väst, Össjö byaväg
(del 2). Ytterligare en bit västerut ligger Össjö byaväg (väg 1801). Väg 1801 och 1801.2 har statligt
väghållarskap, medan Össjö byaväg (del 2) är enskild väg, se figur 2. Både Össjö kyrkväg och Össjö byaväg
ansluter till väg 13 (statlig), som går öster om planområdet.
Hastighetsbegränsningen på de mindre vägarna kring planområdet är 30 km/h och väg 13 regleras med
80 km/h. Enligt Trafikverkets mätning är årsdygnstrafiken (ÅDT) ca 210 fordon/dygn (båda riktningar)
på både Össjö kyrkväg och Össjö byaväg (mätår 2019). Väg 13 har en ÅDT på ca 4450 fordon/dygn (mätår
2018).

Figur 2 Trafikflöde samt väghållarskap på vägarna kring planområdet (underlag från nvdb)

Trafikalstring
Trafikalstringen till följd av exploateringen av en ny förskola i Össjö har beräknats med hjälp av
Trafikverkets alstringsverktyg1. Färdmedelsfördelningen har bedömts utifrån resvaneundersökning för
region Skåne2 och flödesfördelningen har bedömts utifrån vägstruktur, bostäder och målpunkter både
kring planområdet och i ett större perspektiv. Trafikverkets alstringsverktyg tar hänsyn till
exploateringstyp, vilken kommun som exploateringen planeras i och om ortens läge är perifert eller
centralt. Osäkerheten i resultatet kan i vissa fall vara stora, och trots att en rimlighetsbedömning görs ska
inte siffrorna ses som någon exakt sanning då förutsättningarna för olika färdmedel och andra
samhällstrender kan förändras mellan planarbete och byggskede.

1

https://trafikalstring.ea.trafikverket.se/trafikalstring
RVU Region Skåne 2018,
http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=documents%5Cresvanor.qvw&lang=enUS&host=QVS%40rspapp072&anonymous=true
2
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Utöver trafikalstringsverktyget har en manuell beräkning av trafikalstringen genomförts utifrån följande
antaganden:
•

Förskolan planeras inrymma 60 förskolebarn

•

Antaget 12 anställda

•

Förskolebarnen genererar fyra resor per dag (till/från vid lämning samt till/från vid hämtning)
och personalen genererar två resor per dag för färd till/från jobbet.

•

Antaget 1 leverans per dag vilket genererar 2 fordon/dygn (in och ut)

•

Sophantering antaget en per vecka, ej medräknat i flödet nedan pga <1 f/d

•

Andelen resor som sker med bil inom den stadsnära landsbygden i Ängelholms kommun är enligt
RVU för region Skåne 80 % (jämfört med 67 % sett till hela kommunen och 62 % i stad)

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg beräknas förskolan generera ca 100 fordon/dygn (ÅDT, båda
riktningar). Den manuella beräkningen, som genomförts utifrån antagande om att varje förskolebarn
genererar fyra resor per dag (två vid lämning och två vid hämtning) och varje anställda gör 2 resor per
dag (till respektive från förskolan) och att 80 % av dessa resor genomförs med bil, samt att det i
genomsnitt sker en leverans/sophantering per dag (vilket ger två resor per dag, till respektive från
förskolan), resulterar i en ÅDT på 213 fordon/dygn (båda riktningar). Detta bedöms vara mer realistiskt
än resultatet från trafikalstringsverktyget och används således som grund i denna trafikutredning.
Trafikalstring: 60*4*0,8 (förskolebarn) + 12*2*0,8 (personal) + 2 (leverans/sophantering) = 213 f/d
Den nya trafiken bedöms fördela sig enligt följande:
•

50 % antas belasta korsningen mellan väg 13 och Össjö kyrkväg

•

30 % antas belasta korsningen mellan väg 13 och Össjö byaväg

•

resterande 20 % antas alstras inom Össjö och belastar inte nödvändigtvis väg 13

Trafikmängden på Össjö kyrkväg och byaväg är idag ca 210 fordon/dygn. Beräkningen ovan indikerar att
trafikflödet på dessa vägar kommer att öka ca 100 % till följd av exploateringen. Detta är dock inte helt
korrekt eftersom;
•

En del som kommer att skjutsa sina barn till förskolan kör troligen redan på vägen idag och bör
alltså inte dubbelräknas i den totala ÅDT

•

Trafiken ska räknas upp enligt Trafikverkets basprognos med drygt 1 % per år fram till det år då
förskolan tas i bruk

Trafiksäkerhet
Enligt ett utdrag ur den nationella olycksdatabasen Strada finns det endast två inrapporterade olyckor
inom området under perioden 2011-2020. Båda olyckorna inträffade på väg 13 varav en allvarlig
mötesolycka (år 2011) och en lindrig singelolycka (år 2012), se figur 3.

Figur 3 Utdrag ur Strada; två olyckor har registrerats de senaste 10 åren, båda på väg 13.
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Framkomlighet korsningar
För att bedöma den nya trafikens eventuella påverkan på framkomligheten i korsningarna med väg 13 har
Trafikverkets Ajourhålla säkerhetsklassificering av Vägnätet använts. I diagrammet i figur 4 kan man
utläsa hur stora trafikflödena kan vara i förhållande till varandra på primär- respektive sekundärvägen i
en trevägskorsning utan ATK, utifrån olika hastighetsgränser, med god framkomlighet.
Väg 13 utgör primärväg i båda korsningarna. Trafikflödet på väg 13 är 4 500 fordon/dygn och
hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Detta innebär att trafikflödet på sekundärvägen, det vill säga Össjö
kyrkväg respektive Össjö byaväg, kan uppgå till 1 750 fordon/dygn. Alltså väldigt mycket mer än de
förväntade flödena på Össjö kyrkväg och Össjö byaväg efter exploateringen. Exploateringen bedöms
således inte ge någon nämnvärd negativ påverkan på framkomligheten i korsningarna med väg 13.

Figur 4 Framkomlighetsbedömning i trevägskorsningar enligt Trafikverkets ”Ajourhålla
säkerhetsklassificering av Vägnätet” (TDOK 2013:0636)

Korsningarna mellan Össjö byaväg och Össjö kyrkväg samt mellan Össjö byaväg och Össjö byaväg (del 2)
har så låga flöden att beräkning av framkomligheten inte bedöms behövas.
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Behov och brister
Anslutning till förskolan
In-/utfart till förskolan avses ske från norr, från Össjö kyrkväg. Ett alternativ är att förskolan ansluts till
Össjö byaväg (del 2), som går väster om planområdet, och vidare till Össjö kyrkväg via befintlig
anslutning. Ett annat alternativ är att förskolan ansluts direkt till Össjö kyrkväg genom anläggning av en
ny anslutning till vägen.

Anslutning till Össjö byaväg (del 2)
Össjö byaväg (del 2) har låg standard med smal vägbredd och grusbeläggning, se figur 5. Om förskolan ska
kunna anslutas till denna behövs därför standardhöjande åtgärder på vägen, se vidare kapitel Förslag på
åtgärder/lösningar. Össjö byaväg ansluter till Össjö kyrkväg i norr, sikten i anslutningen är god.

Figur 5 Össjö byaväg (del 2) sedd från norr, vid befintlig anslutning till Össjö kyrkväg.

Anslutning till Össjö kyrkväg
Att ansluta förskolan direkt till Össjö kyrkväg innebär, till skillnad från alternativet ovan, att en ny
anslutning till Össjö kyrkväg behöver anläggas, öster om befintlig anslutning. Össjö kyrkväg kantas av
vegetation i form av bland annat höga träd vilka kan verka siktskymmande och ge negativ påverkan på
trafiksäkerheten.

Figur 6 Össjö kyrkväg sedd österut, där Össjö byaväg (del 2) ansluter.
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Korsningar
Össjö kyrkväg ansluter till väg 13 i öst och Össjö byaväg i väst. Söder om planområdet ansluter Össjö
byaväg (del 2) till Össjö byaväg. In- och utfart till förskolan ska ske från norr. Korsningen söder om
området mellan Össjö byaväg och Össjö byaväg (del 2) är inte tänkt att användas för resor mot förskolan
men korsningen kommer att bli påverkad ändå genom ökade flöden på Össjö byaväg.

Figur 7 Korsningar runt planområdet

Korsningen mellan Össjö kyrkväg och väg 13 regleras med stopplikt och sikten bedöms vara god.
Sikten är begränsad i både korsningen mellan Össjö kyrkväg-Össjö byaväg och korsningen Össjö byaväg
(del 2)-Össjö byaväg till följd av intilliggande vegetation. I korsningen Össjö kyrkväg-Össjö byaväg finns
det högre buskar/träd på båda sidor vilket skymmer sikten för trafikanter på Össjö kyrkväg som ska köra
ut på Össjö byaväg, se figur 8. I korsningen mellan Össjö byaväg (del 2) och Össjö byaväg är sikten
begränsad åt öst för trafikanter på Össjö Byaväg (del 2). Korsningspunkten är även svår att se från öst på
Össjö byaväg då den ligger i en kurva och skyms av vegetationen, se figur 9.

10

Trafikutredning Össjö | 2021-06-23 | version 1.0

Figur 8 Korsningen mellan Össjö byaväg och Össjö kyrkväg. Övre bilden visar korsningen sedd från
Össjö byaväg mot söder och nedre bilden visar korsningen sedd från Össjö kyrkväg mot väst där sikten
skyms av intilliggande vegetation på båda sidor (Google streetview 2020).
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Figur 9 Korsningen mellan Össjö byaväg och Össjö byaväg (del 2). Övre bilden visar korsningen från
Össjö byaväg (del 2) sett med skymd sikt åt vänster (öst). Nedre bilden visar Össjö byaväg med blicken
mot väst där korsningen skyms av intilliggande vegetation.

Enligt VGU ska siktsträckan på sekundärvägen vid 30 km/h vara 35 meter åt båda håll från en punkt minst
5 meter in på sekundärvägen3. Siktkravet bedöms inte uppfyllas i någon av de två korsningspunkterna.
Enligt uttag ur Strada olycksdatabas har inga olyckor registrerats i dessa korsningar under de senaste 10
åren, vilket kan bero på att trafikflödet är lågt och att vägarna främst trafikeras av boende i området som
är väl bekanta med trafikmiljön och därmed sänker hastigheten för att minska risken för konflikt.
Anläggande av en ny förskola innebär ökat trafikflöde samt genererar nya trafikanter som inte är vana vid
trafikmiljön, vilket kan innebära att den begränsade sikten kan ge ytterligare trafiksäkerhetsrisker. Den
nya trafikantgruppen (som till stor del består av föräldrar som skjutsar sina barn till/från förskolan)
riskerar att vara stressade vilket också kan bidra negativt då det finns risk att de inte sänker hastigheten.
Effektens storlek är dock svårbedömd då det är oklart hur stor andel av förskolebarnen som kommer att
bo i området.
I korsningen Össjö byaväg (del2)-Össjö byaväg finns en spegel uppsatt för att kompensera för den
begränsade sikten. Vägen är statlig, men det är inte Trafikverket som uppfört spegeln. Trafikspeglar kan
utgöra en trafiksäkerhetsrisk eftersom det kan vara svårt att bedöma avstånd och uppfatta farliga
situationer i spegeln. Om spegeln rubbas något ur sitt läge kan det medföra att man inte ser korsande
trafik vilket i sin tur kan leda till farliga trafiksituationer. Spegelns reflektion kan också påverkas negativt
3

Krav - VGU, Vägars och gators utformning, publikationsnr 2021:001, sidan 182
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av regn/snö/frost samt att den mattas av med tiden. Trafikspegeln kan således skapa falsk trygghet, vilket
minskar trafiksäkerheten och kan leda till konflikter och farliga trafiksituationer.

Parkeringsbehov
Samtidigt som det är viktigt att ha erforderligt antal parkeringsplatser så är det också viktigt att inte
överdriva antalet och uppmuntra till bilresor för de som smidigt kunnat ta sig förskolan kollektivt eller via
gång och cykel. Dock så är en kaotisk rusningstrafik där stressade föräldrar behöver köa och leta
parkering utanför förskolan inte heller något att sträva efter. Parkeringsfrågan är alltså en balansgång.
Erfarenhet från andra trafikutredningar i detaljplaner avseende förskolor: Det största problemet vid de
flesta skolor är att skolan har få specialanpassade parkeringsplatser och/eller för många körs dit av
föräldrar.
Vid skolor betyder specialanpassning att det är det viktigt med hämta/lämna platser för snabb och
effektiv hantering men för förskola finns istället ett behov att 15 minuters-parkering där föräldern kan
följa med barnet in i förskolan. Förskolor har inte någon tydlig starttid på samma sätt som skolor eftersom
förskolebarnens starttider beror på föräldrarnas arbetstider. Därmed blir rusningstiden vid förskola mer
utspridd än vid skola.
Underlag för parkeringsbehov föräldrar/besökare:
•

60 (antal förskolebarn)

•

80 % bil (RVU för region Skåne)

•

35 % antas komma samtidigt som mest (mer än dubbla schablonen för hur många som reser i
maxtimmen)

Underlag för parkeringsbehov anställda:
•

12 (antaget antal anställda)

•

80 % bil (RVU för region Skåne)

Parkeringsbehov: 60*0,8*0,35 (förskolebarn) + 12*0,8 (personal) = 17+10 = 27 parkeringsplatser

Framtida påverkan på parkeringsbehovet
Det bedömda parkeringsbehovet kan såklart påverkas av aktivt arbete med mobility management såsom
satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik. Potentialen för detta är emellertid generellt sett betydligt
lägre på landsbygden än i tätort.
Det bedömda parkeringsbehovet kan även komma att påverkas passivt av coronapandemin. Enligt
Trafikverkets rapport Vägtrafikens utsläpp 20204 har emissionerna från vägtrafiken minskat med 9 %
under år 2020 och merparten av denna minskning kan härledas till förändrat resande med avseende på
pandemin. En del av minskningen beror även på omställningen till el- och hybridbilar. Enligt rapporten
minskade biltrafiken med 10 % under pandemin. Hur stor del av denna trafikminskning som kommer att
bestå efter pandemin är dock svår att sia. Det finns studier som pekar mot att ungefär hälften av dem som
jobbat hemifrån under pandemin vill fortsätta med detta ungefär hälften sin arbetstid även efter
pandemin. Exempelvis visar en undersökning av Internetstiftelsen5 att nära 5 av 10 (45 %) vill fortsätta
att arbeta hemifrån minst hälften av sin arbetstid. Av undersökningen framgår dock inte hur många som
har möjlighet att arbete hemifrån. Arbetar man hemifrån försvinner ett av de mer klassiska skälen till att
skjutsa sitt barn till förskolan/skolan med bil, nämligen att man gör det för att man ändå tar bilen till
jobbet.

4

https://www.trafikverket.se/contentassets/ac3df8a1b07a49f09230c64189ccba4b/pm-vagtrafikens-utslapp-210224.pdf
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/arbeta-hemifran/9-av-10-som-arbetat-hemma-underpandemin-vill-fortsatta-gora-det-i-framtiden/
5
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Förslag på åtgärder/lösningar
Anslutning till förskolan
Össjö byaväg (del 2) ansluter till Össjö byaväg söder om planområdet. Förskolan ska ansluta mot norr till
Össjö kyrkväg och det är inte önskvärt att trafiken till förskolan ansluter från söder. Det är därför viktigt
med tydlig utformning och god vägvisning för att leda trafikanterna rätt.
Om förskolan ansluts till Össjö byaväg (del 2) krävs en standardhöjning av vägen i form av breddning och
asfaltering. Vägbredden bör kunna tillåta möte mellan en personbil och sopbil/varutransportbil, även om
dessa möten kommer att vara ovanliga eftersom leveranser/sophantering ofta sker andra tider än
hämtning/lämning. Utryckningsfordon kräver en fri bredd på minst 3,5 m. Det finns belysning längs vägen
idag vilket innebär att ledningar måste läggas om vid breddning av vägen. Dränering, geoteknik, vägens
underbyggnad, stödremsa och erforderlig bredd behöver studeras ytterligare. Varutransporter antas vara
max Lbn (12 m).
Om förskolan istället ansluts direkt till Össjö kyrkväg krävs anläggande av en ny anslutningsväg samt
ordnande av en ny anslutning till vägen som har statlig väghållning. För att anlägga en ny anslutning till
statlig väg krävs först tillstånd från Trafikverket. Tillståndsprocessen är tidskrävande och krav enligt VGU
mm måste tillgodoses. Därför förordas att förskolan ansluts till Össjö byaväg (del 2).

Parkering
Då majoriteten av föräldrarna inte har behov av en hämta/lämna-yta för endast på-/avstigning, utan vill
kunna parkera sitt fordon och följa med sitt barn in till förskolan, så föreslås en vanlig parkering anläggas
för hela behovet. Därmed kan man spara in på använd/asfalterad mark. Totalt bedöms 27 platser
erfordras vid förskolan varav 10 ska dediceras till personalen. Resterande platser för hämta/lämna kan
tidsregleras till exempelvis 15 minuter. Det måste finnas utrymme för varuleveranser att både angöra och
vända vid förskolan. Om det kan säkerställas att leveranser endast sker på andra tider än
hämtning/lämning, t.ex kring lunch, så kan en del av parkeringsytorna för hämta/lämna samutnyttjas med
varutransporter, vilket i sin tur leder till mindre asfaltsytor. Förskolan bör stängslas in för att minska
risken för trafikolyckor.

Figur 10 Exempel på parkeringsyta för hämta/lämna på egen tomt (från Julias väg, Värnamo)

I figur 11 redovisas en övergripande skiss på exempellösning av parkering och leverans vid förskolan. En
leveransyta, där även sopbil ska kunna angöra, har ritats in söder om förskolebyggnaden (rosa yta). 20
parkeringsplatser har ritats in väster om förskolan, med anslutning till Össjö byaväg (del 2). Ytterligare sju
platser bedöms behövas för att tillgodose parkeringsbehovet, vilket kan kräva en mindre förflyttning av
förskolans placering. Cykelparkering bör förläggas närmast entrén för god tillgänglighet och säkerhet.
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Figur 11 Exempellösning av parkering och leveranser med anslutning från upprustad Össjö byaväg (del
2). Antalet parkeringsplatser behöver ökas med ytterligare sju.

Korsningarna i närheten
Korsningarna mellan Össjö Byaväg och Össjö kyrkväg samt Össjö Byaväg och Össjö Byaväg (del 2) har
redan idag undermåliga siktförhållanden. Detta är inget som kommer att påverkas av den nya förskolan
eller ökade trafikmängden, utan problemet existerar redan idag oaktat trafikflödet. Kommunen har inte
rådighet över Össjö byaväg eller Össjö kyrkväg då dessa är statliga och kommunen behöver därför
diskutera och eventuellt samfinansiera åtgärder såsom ombyggnad, tillsammans med Trafikverket.
Korsningen mellan Össjö Byaväg och Össjö Byaväg (del 2) har idag en vägspegel pga den begränsade
sikten. Speglar kan innebära falsk trygghet, se vidare kapitel Brister och behov. Sikten i korsningen
behöver förbättras genom exempelvis röjning av vegetation för att öka trafiksäkerheten.

Figur 12 Vägspegel i korsningen mellan Össjö byaväg och Össjö byaväg (del 2).
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