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Sammanfattning 

Ängelholms kommun arbetar med att upprätta en detaljplan för Barkåkra 50:3 m fl. Detaljplanen prövar 
planläggning av ny bebyggelse på en yta om cirka 30 000 m2, bestående av en utbyggnad av befintlig bilfabrik 
med tillhörande lager, kontor, personalutrymmen samt en intern kommunikationsväg och ett 
besökscentrum/museum. Efter utbyggnaden kommer verksamheten ha totalt 600 anställda, varav 280 är 
tillkommande jämfört med nuläget.  

Planområdet är beläget i den norra delen av Valhall Park, cirka sex kilometer från centrala Ängelholm. Utöver 
industri finns ett flertal andra befintliga verksamheter i området, bland annat förskola, idrottsverksamhet samt 
hotell och konferensanläggningar. Det finns även en pågående detaljplan för handelsverksamhet, i form av en 
saluhall. Stjernsvärds allé utgör idag områdets enda in- och utfart för fordonstrafik, och ansluter till väg 1710 i en 
trevägskorsning.  

Genomförandet av aktuell detaljplan och dess exploatering, tillsammans med övrig utveckling i området, medför 
en ökad trafikmängd som kommer att belasta vägarna inom Valhall Park såväl som den befintliga in- och utfarten 
mot väg 1710.  

Denna trafikutredning syftar till att beräkna hur trafikmängderna till och från Valhall Park som helhet ser ut idag 
samt hur de kommer att påverkas av planerade exploateringar. Därutöver ska utredningen undersöka kapaciteten 
på befintlig in- och utfart samt föreslå åtgärder utifrån trafiksäkerhet och kapacitet. Utredningen ska också utreda 
behov av bil- och cykelparkering för befintlig fabrik tillsammans med de planerade utbyggnaderna. 

Trafikalstringsberäkningar för etableringen på planområdet, tillsammans med övriga utbyggnadsplaner i Valhall 
Park, görs utifrån tidigare gjorda utredningar för området och resvaneundersökningar för Ängelholms kommun. 
Totalt beräknas de nya verksamheterna i området alstra 2 012 fordon in/ut per dygn, varav 331 fordon genereras 
av fabriken, 81 av besökscentrum/museum och 1 600 av den planerade saluhallen. 

Kapacitetsberäkningar för korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé har utförts med Trivectors analysverktyg Capcal. 
Beräkningar har gjorts för morgon- och eftermiddagstrafiken avseende nolläge år 2020 och år 2040, samt för år 
2020 och 2040 med exploatering. För prognosår 2040 utan exploatering visar resultaten att korsningen klarar 
belastningen och även fortsatt uppnår önskvärd servicenivå. Med utbyggnad av bilfabriken samt övriga 
utvecklingsplaner i Valhall Park uppstår emellertid hög belastningsgrad i det vänstra körfältet på Stjernsvärds allé. 
Korsningen når därmed maxkapacitet, med stor köbildning på allén som följd.  

För att korsningen ska klara av framtida trafikalstring från utvecklingen i området har två åtgärdsförslag 
identifierats och beskrivits översiktligt: 

• Alternativ A: Befintlig trevägskorsning vid väg 1710/Stjernsvärds allé görs om till en cirkulationsplats 
med tre ben. För att bättre hantera den ökade mängden tung trafik till följd av bilfabrikens utbyggnad 
föreslås också att en ny in- och utfart anläggs i nordväst vid Ekhögsvägen/Viggenvägen. Viggenvägen 
förlängs mot väg 1710 där den ansluter i en ny trevägskorsning.  

• Alternativ B: In- och utfart vid Stjernsvärds allé behålls i befintlig utformning. Två nya in- och utfarter 
anläggs. Den första i sydväst genom att Ekhögsvägen förlängs söderut (alternativt västerut längs 
befintlig enskild markväg) mot väg 1710 där den ansluter som en ny trevägskorsning. Den andra 
anläggs i nordväst genom att Viggenvägen, liksom i alternativ A, förlängs och ansluter till väg 1710 i en 
ny trevägskorsning. 

Efter en samlad bedömning av kapacitetseffekter samt trafiksäkerhetsfördelar förordar föreliggande utredning att 
åtgärd utförs enligt Alternativ A. 

En parkeringsutredning har utförts för exploateringen på planområdet, baserat på fabriksverksamheten efter 
utbyggnad samt tillkommande besökscentrum/museum. Det totala bilplatsbehovet för samtliga verksamheter på 
planområdet bedöms uppgå till 367 parkeringsplatser, varav 355 utgör personalparkering och 12 
besöksparkering. Det totala behovet av cykelplatser bedöms vidare uppgå till 86 platser, varav 78 utgör 
personalparkering och 8 besöksparkering. Utredningen vill emellertid understryka att antalet besökare sannolikt 
kommer att variera kraftigt mellan vardagar och helger, och att en viss samnyttjan av såväl bil- som cykelplats 
därför torde vara möjlig mellan personal- respektive besöksparkering.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ängelholms kommun arbetar med att upprätta en detaljplan för Barkåkra 50:3 m fl. Detaljplanen prövar 
planläggning av ny bebyggelse på en yta om cirka 30 000 m2, bestående av en bilfabrik med tillhörande lager, 
kontor, personalutrymmen samt en intern kommunikationsväg och ett besökscentrum/museum. Planområdet är 
beläget inom Valhall Park. 

Genomförandet av detaljplanen samt dess exploatering medför en ökad trafikmängd som kommer att belasta 
vägarna inom Valhall Park såväl som den befintliga in- och utfarten mot väg 1710 (Barkåkravägen). Därför 
behöver kapaciteten i trafiksystemet studeras för nya trafikflöden. 

Denna trafikutredning syftar till att undersöka nuläge för trafiken i Valhall Park, samt beräkna mängden trafik som 
alstras från utvecklingen i området och vilka konsekvenser detta har för kapaciteten i befintlig in- och utfart. 
Utredningen syftar också till att studera behovet av bil- och cykelparkering för den utbyggda fabriken. 

1.2 Metod 

Trafikalstringsberäkningar för en etablering på planområdet, samt för etablering på planområdet tillsammans med 
övriga utbyggnadsplaner i Valhall Park, har gjorts utifrån tidigare utförda utredningar för området samt 
resvaneundersökningar för Ängelholms kommun. 

Kapacitetsberäkningar för korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé (befintlig in- och utfart) har utförts med 
Trafikverket/Trivectors analysverktyg Capcal 4.5.0. 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Geografisk avgränsning 
Utredningen har genomförts utifrån en utbyggnad av befintlig fabrik med tillhörande bebyggelse på del av 
fastigheten Barkåkra 50:3. Planområdet är beläget i den norra delen av Valhall Park. Det avgränsas av 
Viggenvägen i väster och av Ängelholm-Helsingborgs flygplats i nordost.  

1.3.2 Uppdragets avgränsning 
Utredningen ska beräkna hur trafikmängderna till och från området ser ut idag samt hur de kommer att påverkas 
av den planerade exploateringen, inkluderat och exkluderat övriga utbyggnadsplaner. Därutöver ska utredningen 
undersöka kapaciteten på befintlig in- och utfart till Valhall Park samt föreslå kapacitetshöjande åtgärder i enlighet 
med VGU. Åtgärder ska motiveras utifrån trafiksäkerhet och kapacitet. Utredningen ska också undersöka behov 
av bil- och cykelparkering för befintlig fabriksbyggnad tillsammans med de planerade utbyggnaderna.   

Följande delar behandlas: 

• Nulägesbeskrivning av befintlig in- och utfart till Valhall Park. 

• En trafikalstringsberäkning för den planerade exploateringen på befintlig in- och utfart, både inkluderat 
och exkluderat övriga utbyggnadsplaner i Valhall Park.  

• Kapacitetsberäkning för befintlig in- och utfart utan åtgärder, både inkluderat och exkluderat övriga 
utbyggnadsplaner i Valhall Park. 

• Åtgärdsförslag för ökad kapacitet. Åtgärder föreslås i enlighet med VGU samt motiveras utifrån 
trafiksäkerhet och kapacitet. 

• Parkeringsutredning avseende bil- och cykelplatsbehov för den planerade bilfabriken med tillhörande 
kontor och museum. 
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2. Förutsättningar 
Fastigheten Barkåkra 50:3 m fl är lokaliserad i Valhall Park, omkring sex kilometer norr om centrala Ängelholm. 
Planområdet består i nuläget till stor del av redan exploaterad mark samt fabriksbyggnader. Fabriken har idag 
320 anställda, efter planerad utbyggnad kommer antalet öka till 600 anställda. Ett flertal detaljplaner finns för 
andra delar av Valhall Park söder om aktuellt planområde, och ytterligare en detaljplan är i framtagande för 
etablering av en saluhall.  

Valhall Park ligger i ett öppet odlingslandskap och har tidigare tillhört i Engeltofta gods. År 1945 förlades Kungliga 
Skånska Flygflottiljen (F10) i Barkåkra och byggnader som hangarer, verkstäder och skolbyggnader uppfördes i 
parken. Efter att F10 avvecklats i början av 2000-talet övertog Peab Valhall Park år 2006. Idag finns ett flertal 
olika verksamheter i parken, som hotell- och konferensanläggning, museum, utbildning, gym samt bilproduktion.  

Utbyggnaderna i Valhall Park är en del av det bredare utvecklingsprojektet WOW2030. Inom ramen för projektet 
driver Peab även byggandet av ett större bostadsområde söder om väg 1710, i anslutning till Barkåkra station, 
samt utvecklingen av ett nytt verksamhetsområde norr om flygplatsen (Peab u.å.). 

2.1 Projektmål/Framtida exploatering 

Planområdet på del av Barkåkra 50:3 ska bebyggas med följande, på en total yta om cirka 30 000 m2 

• Fabrik för bilproduktion med totalt 600 anställda (utökat från dagens 320 anställda) 

• Lager 

• Kontor 

• Personalutrymmen 

• Intern kommunikationsväg 

• Besökscentrum eller museum kopplat till bilproduktionen 

 
 

Figur 1. (t v) Orienteringskarta som visar utredningsområdets läge i förhållande till Ängelholms tätort, (t h) 
Översiktskarta som visar planområdet samt Valhall park med omnejd. Ortofoto: Ängelholms kommun, 2020. 
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2.2 Berörda planer/Markfrågor 

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare, men angränsar till ett flertal gällande detaljplaner.  

Planområdet ligger inom Valhall Park som ägs av Peab Park AB. Även flygfältet samt mark för flygverksamhet 
nordöst om området ägs av Peab, genom bolaget Ängelholms flygplats AB.  

Detaljplan B 595 
Detaljplanen gäller del av Barkåkra 50:3 (PGS-fabrik) öster om det aktuella planområdet. Området är 
detaljplanelagt för industri med tillhörande kontor.  

Detaljplan B 596 
Detaljplanen gäller del av Barkåkra 50:3 (Bollhall) och medger markanvändning för idrottsverksamhet med 
sporthall. Området är beläget sydväst om det aktuella planområdet. Sporthallen rymmer idag padelbanor. 

Detaljplan 1015 
Detaljplanen gäller del av Barkåkra 50:3 (Campus Valhall Park). Området ligger i den sydöstra delen av Valhall 
Park och är detaljplanelagt för skola, kontor samt idrottsverksamhet.  

Kommunen arbetar för närvarande med en ny detaljplan för del av området i DP 1015. Den nya detaljplanen 
prövar planläggning för detaljhandel, kontor, verksamheter, vårdcentral samt gym/träningslokal. Syftet med den 
nya detaljplanen är att ändra användningen i området för att möjliggöra etablering av en saluhall och andra nya 
verksamheter. Saluhallen avses användas för försäljning av livsmedel och restaurang med uteservering. Lokalen 
ska också kunna användas av andra butiker samt kontor. 

Detaljplan 1021 
Detaljplanen gäller del av Barkåkra 50:3 (Hotell och konferens), söder om aktuellt planområde. Planen medger 
markanvändning för en hotell-, utbildnings- och konferensanläggning i området. Undervisningslokalerna 
dimensioneras för Peabs internutbildningar, med auditorium för 200–250 personer. Befintliga kasernbyggnader 
behålls som hotell- och övernattningslokaler för cirka 120 personer. 

Detaljplan 1026 
Detaljplanen gäller del av Barkåkra 50:3 (Slottet) och medger markanvändning för hotellverksamhet, kontor samt 
verksamheter knutna till hälsa och friskvård. Området ligger i den sydöstra delen av Valhall Park. 

Översiktsplan 2035 
Det aktuella planområdet ingår i Valhall Park, som i Ängelholms kommuns översiktsplan pekas ut som ett nytt 
bebyggelseområde. Syftet med utvecklingen i området är enligt översiktsplanen att bidra till en förtätning av 
tätorten Skälderviken. I översiktsplanen anger också kommunen sin avsikt att verka för en ny väganslutning från 
E6:an till Valhall Park och Ängelholm-Helsingborg Airport, i syfte att utveckla tillgängligheten till flygplatsen. 

2.3 Tidigare utredningar 

Under 2012 genomförde Ramböll utredningen Utformning av vägsystemet runt Barkåkra (2012a) på uppdrag av 
Ängelholms kommun. Syftet med utredningen var att se över och uppdatera material som tidigare tagits fram i 
planarbetet för Barkåkra, samt att revidera tidigare förslag. Utredningen resulterade i en rad principer för hur 
vägsystemet kring Barkåkra skulle utformas. 
 
Ramböll fortsatte arbetet med rapporten Förprojektering väg 1710 – Delen förbi Valhall Park (2012b), i syfte att 
skapa ett gemensamt underlag för den planering som pågår inom området. 
 
Utöver dessa har Ramböll också genomfört Komplettering av trafikutredning för Barkåkra 55:1 (2020). 
Utredningen utgör underlag för arbetet med en detaljplan för Barkåkra 55:1. Området ligger utanför Valhall Park, 
på den södra sidan av väg 1710. Utredningen berör främst detta område men går också igenom trafikalstring och 
kapacitetsberäkningar avseende de delar av väg 1710 som går förbi Valhall Park. 
 
En trafikmätning från mars 2020, utförd av Trafikia, redovisar trafikmängder på befintlig in- och utfart till Valhall 
Park. 
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3. Vägtrafik 

3.1 Befintliga förhållanden 

Valhall Park ansluter till väg 1710, som går söder om området och ingår i det statliga vägnätet. Området har i 
dagsläget endast en in- och utfart för biltrafik, vid Stjernsvärds allé. Stjernsvärds allé leder sedan vidare in i 
Valhall Park där den ansluter till bland annat Kelliehousevägen, vilken utgör huvudsaklig väg för persontrafik till 
det aktuella planområdet.  

 
Figur 2. Karta som visar vägnätet inom och i anslutning till Valhall Park. Bakgrundskarta: © OpenStreetMap. 

Kollektivtrafikförbindelserna till området är idag goda. Väg 1710 trafikeras av regionbuss linje 503, som går mellan 
Ängelholms C och Förslövs station, samt stadsbuss linje 2, som går mellan Ängelholms C och Vejbystrand. Båda 
busslinjerna stannar vid hållplats Valhall Park, belägen vid den befintliga in- och utfarten till området. Bussarna 
stannar också på hållplats Skepparkroksvägen vid områdets sydvästra gräns. Stadsbusslinje 2 avgår Ängelholms 
station två gånger i timmen. Regionbuss linje 503 avgår från/till Ängelholms station två gånger i timmen vid 
rusningstid och en gång i timmen övrig tid på dagen. Knappt en kilometer från in- och utfarten ligger Barkåkra 
station. Stationen trafikeras av Pågatåg mellan Helsingborg C och Förslöv samt mellan Helsingborg C och 
Halmstad C. Under rusningstid på vardagar går tåg i 30-minuterstrafik i vardera riktningen. Övrig tid samt på 
helger går Pågatåg en gång i timmen åt båda håll (Skånetrafiken, 2019). 
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Längs väg 1710 vid Valhall Park finns idag en separerad gång- och cykelväg. Inne i själva området finns ett 
begränsat GC-nät, vilket i huvudsak utgörs av en smal GC-väg längs Stjernsvärds allé. Det finns inga uppgifter på 
antal cyklister eller fotgängare på gång- och cykelleden. Utifrån Trafikverkets tabell 3.7 i Effektsamband för 
transportsystemet skattas antalet cyklister till runt 75 per dygn, se figur 3, men antalet cyklister på cykelvägen 
förmodas variera efter säsong. 

 Avstånd centrum 

Folkmängd 0-2 km 2-4 km 4-6 km 

10 000-30 000 250 175 75 

30 000-60 000 500 350 150 

60 000-90 000 800 560 240 

90 000-120 000 1000 700 300 

Figur 3. Schabloner för cykling i tätort (ÅDT) utifrån folkmängd 

 i tätort samt avstånd från centrum. Källa: Trafikverket, 2016a. 

Korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé 
Ett övergångsställe med cykelpassage korsar Stjernsvärds allé vid anslutningen till väg 1710. En mindre mittrefug 
separerar körfälten och ger samtidigt plats för fotgängare att stanna till för att släppa förbi inkörande fordon. 
Mittrefugen är dock inte bred nog för att cyklist ska kunna stanna till med cykel.  

Allén mynnar ut i två körfält för utkörande fordon. Korsningen regleras med väjningsplikt mot väg 1710. Väg 1710 
har i korsningen både vänstersvängfält för fordon som kör in på Stjernsvärds allé samt vänsterpåsvängskörfält för 
fordon som svänger vänster från Valhallområdet.  

3.1.1 Trafiksäkerhet 
Det finns inga personskadeolyckor registrerade i STRADA för området kring trevägskorsningen under perioden 
2000-01-01 till 2020-03-31 (korrespondens med Transportstyrelsen 2020-04-16).  

Viss konflikt kan antas uppstå i korsningen då cyklister passerar in- och utfarten samtidigt som fordon kör in eller 
ut till Valhall Park. Risken för konflikt i korsningen mellan motorfordon och cyklister bedöms dock som liten.  

Figur 4. Satellitbild över korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé. Bild: © Google Maps 
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Med separerad gång- och cykelbana antas att inga cyklister eller fotgängare befinner sig bland motorfordonstrafik 
på väg 1710. Gång- och cykelvägen som går in i området längs med Stjernsvärds allé är av förhållandevis låg 
standard. Om cykeltrafiken in i området ökar kan åtgärder bli nödvändiga på längre sikt för att säkerställa 
tillfredställande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.   

3.1.2 Trafikdata 
Avsnittet behandlar trafikflöden från mätpunkter på väg 1710 och Stjernsvärds allé. Trafikflöden har även räknats 
upp från mätår till nuläge år 2020 med Trafikverkets trafikuppräkningstal (2018).  

Väg 1710 
Trafikverket utförde år 2008 mätningar för väg 1710, med mätpunkt strax nordost om trevägskorsningen väg 
1710/Stjernsvärds allé. Mätningen uppvisade en årsvardagsdygnstrafik (ÅVDT) på 8 632 fordon varav 6 % var 
tunga fordon.  

Mätningen från 2008 visade att ungefär hälften av trafikflödet gick norrut mot Båstad, och resterande söderut mot 
Ängelholm stad. 

Väg 1710 är vid sträckan förbi Valhallområdet skyltad till 50 km/h. Uppmätta hastigheter saknas.  

Genom en trafikuppräkning genomförd med Trafikverkets uppräkningstal (2018) beräknas trafikflödet för nuläge 
år 2020 till 10 229 fordon per dygn (ÅVDT).  

Stjernsvärds allé  
Under 2008 utfördes även mätningar för Stjernsvärds allé vilken visade på en veckomedelsdygnstrafik på 1 283 
fordon med en tung trafik om 7 %.  

Under januari månad år 2020 utförde Trafikia på uppdrag av Peab trafikmätningar på Stjernsvärds allé. 
Mätningarna visar att trafiken på allén ökat med cirka 50 % mellan åren 2008 och år 2020 till drygt 2 416 fordon 
per dygn (ÅDT). Årsvardagsdygnstrafiken uppgår enligt mätningen till 2 960 fordon per vardagsdygn (ÅVDT). Den 
tunga trafiken uppmättes till ungefär 6 %.   

Sett över ett helt dygn visar den nyligen utförda mätningen på en färdriktningfördelning om 50 % i sydostlig 
riktning (ut ur området) och resterande 50 % i nordvästlig riktning (in i området). Under morgonen är 
färdriktningsfördelningen mer snedfördelad, med 85 % av trafikflödet in i området och 15 % ut från området. Detta 
förhållande är det omvända under eftermiddagen.  

Vägen är idag skyltad till 30 km/h. Likaså visar hastighetsmätningen från 2020 att 85-percentilen på allén var 30 
km/h.   

 

Figur 5. Karta som visar uppmätta samt uppräknade trafikflöden på väg 
1710 respektive Stjernsvärds allé. Bakgrundskarta: © OpenStreetMap, 

2020. 
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3.2 Trafikuppräkning och prognos 

Trafikflödet på väg 1710 och Stjernsvärds allé har räknats upp till prognosår 2040 med Trafikverkets 
uppräkningstal för Skåne med en kvot om 1,44 för personbilstrafik och 1,53 för den tunga trafiken.  
 
Väg 1710 
För prognosår 2040 beräknas vardagsdygnsflödet – utifrån Trafikverkets trafikuppräkningstal – uppgå till 13 575 
fordon per dygn. I Rambölls rapport Komplettering av trafikutredning för Barkåkra 55:1 (2020) beräknas 
trafikflödet på väg 1710 (vid sträckningen förbi Valhallområdet) till omkring 13 300 fordon per dygn (ÅDT) efter att 
bostadsområdet Barkåkra bebyggts. Omräknat till vardagsdygnstrafik uppgår flödet till 14 788 fordon per 
vardagsdygn (ÅVDT).  
 
För att ta höjd för omgivande utbyggnadsområden och den trafik som därifrån genereras, använder denna rapport 
det av Ramböll beräknade trafikflödet på väg 1710 för år 2040.  
 
Stjernsvärds allé 
Valhallområdet är idag ett renodlat verksamhetsområde med få naturliga attraktioner som i sig inte genererar 
någon ytterligare ökning av trafikflödet i området. Genomfartstrafik är inte heller möjlig. Eventuell ökning av 
fordonstrafik bedöms därför genereras då nya verksamheter tillkommer eller om en enskild verksamhet ändrar 
inriktning eller ökar anställda. Bedömningen är således att en uppräkning av trafikflödet på Stjernsvärds allé 
baserat på Trafikverkets uppräkningstal blir missvisande och görs därför ej. Den tillkommande trafikalstringen har 
beräknats utifrån de nu planerade verksamheterna och redovisas i avsnitt 3.3.  
 

3.3 Trafikalstring 

3.3.1 Utveckling på planområde 
Utbyggnaden av bilfabriken för med sig en ökning av personalstyrkan med 280 personer till sammantaget 600 
anställda. De anställda antas arbeta måndag till fredag, från klockan 08.00 till 17.00. En resvaneundersökning, 
gjord av Region Skåne 2018, visar på att 71 % av invånarna i Ängelholm väljer bilen som transportmedel vid 
arbetsresor. För arbetsresor antas 1,2 personer per bil vilket, baserat på tillkommande 280 anställda, ger 166 fler 
bilar till fabriken per dag.   

Denna utredning antar även att 70 % av de anställda som kör bil anländer och lämnar Valhallområdet under 
maxtimme/rusningstimme morgon och eftermiddag. Denna bedömning baseras på antaganden om ett antal i 
personalstyrkan har flexibel arbetstid, ett visst antal arbetar del- eller halvtid, någon arbetar hemifrån o.s.v.       

I anslutning till kontor och fabrik planeras ett museum/besökscentrum där bilintresserade kan ta del av fabrikens 
historia och komma nära utställningsexemplar av sportbilarna. Planerat museum kan antas ha ett liknande eller 
högre besöksantal och besöksmönster som andra fordon- eller teknikmuseer. Exempelvis får SAAB museum i 
Trollhättan ungefär 25 000 besök per år (Kulturanalys, 2019). Planerat museum antas dock ha ett något högre 
besöksantal. Antagandet bygger dels på att museet även är tänkt att fungera som showroom (utställningslokal) 
för fabrikens bilar, dels på att det har ett högre nyhets- och nöjesvärde samt att det är lokaliserat i en mer 

Figur 6. Andel resor per färdmedel och ärende i Ängelholms kommun. Källa: Region Skåne, 2018. 



 

 
8 

 

tätbefolkad region. Besöksantalet för museet förmodas uppgå till runt 35 000 besök per år vilket blir 96 besökare 
per dag (35 000/365).  

För nöjesresor ligger bilanvändningsandelen enligt resvaneundersökning (Region Skåne 2018) på 63 %, med 1,5 
personer per bil. Detta ger 40 tillkommande bilar per dag för museet vilka var och en gör en inresa och en utresa. 
Öppettiderna antas till mellan 10.00 och 18.00 vilket gör att morgontrafik in till museet uteblir. 15 % av besökarna 
antas komma och/eller lämna området under samma eftermiddagstimme.  

3.3.2 Planområde samt övriga utbyggnadsplaner 
En saluhall planeras i Valhallområdets sydvästra del. Peab har, tillsammans med Sweco, beräknat eller bedömt 
den genererade årsdygnstrafiken till 1 600 fordon per dygn ÅDT (2019). Trafikflödet till och från saluhallen 
förefaller alltså bli högt.  

Trafikalstringsberäkningen i figur 7 utgår helt från den av Peab/Sweco framräknade årsdygnstrafiken och beaktar 
ej antaganden om antal personer per bil eller antal bilresor som genereras av personal.  

Föreliggande utredning antar även att saluhallen kommer att få flest besök under lunchtimmen, med ett sedan 
stabilt kundflöde under eftermiddagen. Endast 15 % av saluhallens kunder antas således anlända eller lämna 
området under samma eftermiddagstimme. Saluhallens öppettider bedöms till mellan 10.00 och 18.00 alternativt 
19.00, baserat på öppettider för andra saluhallar.      

3.3.3 Slutsats  
Bilfabriken och det tillhörande museet beräknas alstra 332 respektive 80 fordon in/ut per dygn. Saluhallen 
beräknas i sin tur generera en dygnstrafik på 1 600 fordon in/ut. Sammantaget beräknas trafikflödet som 
genereras av verksamheterna till 2 012 fordon in/ut per dygn, se figur 7, kolumn Beräknad dygnstrafik (in/ut).  

Trafikflödet bedöms bli som högst under eftermiddagen då anställda vid bilfabriken lämnar området samtidigt som 
besöksströmmen till saluhallen och museet antas vara som störst. Eftermiddagstrafiken tros vara liknande 
lunchtidstrafiken, om än att denna antas vara jämnare fördelad. Se figur 7 för beräknad trafikalstring via 
Stjernsvärds allé per dimensionerande timme under för- respektive eftermiddag. 

De genererade trafikflödena adderas till uppmätta trafikflöden för väg 1710 och Stjernsvärds allé. Med 
tillkommande trafik efter utbyggnad av bilfabrik med museum samt saluhall uppgår vardagsdygnstrafiken på 
Stjernsvärds allé till strax under 5 000 bilar per dygn (2 012+2 960).  

 

 

3.4 Kapacitetsberäkning – befintlig in- och utfart 

Med detta kapitel undersöks om utbyggnaden av bilfabrik med tillhörande museum samt saluhall kan medföra 
kapacitetsbrist i befintlig in- och utfart vid korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé.  

Med utvecklingen av befintliga samt nya verksamheter i Valhall Park, ökar biltrafiken både på vägarna inom 
området och i det omgivande vägnätet. Stjernsvärds allé utgör idag den enda in- och utfarten till området och 
kommer belastas ytterligare i framtiden, inte minst på vardagar under morgon och eftermiddag. 
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Figur 7. Beräknad trafikalstring uppdelat på tillkommande verksamheter. Tabellen visar alstrad trafik som 
passerar befintlig in- och utfart vid Stjernsvärds allé per dygn samt dimensionerande maxtimme under för- 

respektive eftermiddag.  
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Kapacitetsberäkningar görs för morgon- och eftermiddagstrafiken avseende nolläge år 2020 och år 2040, samt för 
år 2020 och 2040 med exploatering.  

Kapacitetsberäkning har i denna utredning gjorts med hjälp av analysverktyget Capcal 4.5.0. Programmet 
beräknar belastningsgrad utifrån korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar under vardagsmaxtimme. 
Belastningsgrad är ett begrepp som beskriver hur känslig en tillfart är för överbelastning. För trevägskorsningar 
(typ A-C) innebär en belastningsgrad på mellan 0.0–0.6 att korsningen har önskvärd servicenivå, medan 0.6–1 
innebär godtagbar servicenivå. En belastningsgrad på 1 innebär att korsningen har sämre kapacitet och att den 
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. 

Nyligen utförd trafikmätning (Trafikia 2020) för Stjernsvärds allé anger en, sett över hela dygnet, jämlik fördelning 
av trafiken, med 50 % in till Valhall Park och 50 % ut från området. Dock visar mätningen på en mycket ojämn 
riktningsfördelning under morgon och eftermiddag. Under morgontimmen går 80 % av trafikflödet in i området, 
medan det resterande trafikflödet om 20 % lämnar området via Stjernsvärds allé. Riktningsfördelningen är den 
omvända under eftermiddagen.  

Ovan nämnda mätning fångade ej svängandelar ut från eller in till området. Ramböll bedömer i utredningen 
Utformning av vägsystemet runt Barkåkra (2012a) att 65 % av trafiken från Valhall Park går i sydostlig riktning 
mot Ängelholm. Huvuddelen av trafikflödet ut från Valhall Park svänger med andra ord vänster ut från området, 
och måste då korsa ett relativt högt trafikflöde på väg 1710. Resterande 35 % går i riktning norrut mot Båstad. 
Rambölls bedömning om svängandelar förefaller relevant även för dagens trafiksituation.  

Riktningsfördelningen på väg 1710 är enligt Trafikverkets Timinformation ungefär 50/50 (mätpunkt syd från 2008). 

I Rambölls kompletterande trafikutredning för Barkåkra 55:1 (2020) antas 
dimensionerande timme till 12,5 %, motsvarande den 30:e mest belastade 
timmen. Trafikverkets timinformation för väg 1710 (mätpunkt norrut vid 
Vejbyslätts stationsväg) verifierar detta antagande och påvisar ett högt 
timflöde om ca 12 % under eftermiddagstimme (klockan 16 till 17) och ett 
lägre trafikflöde under morgonen om ca 8 % (figur 8). Användandet av den 
30:e mest belastade timmen anses på ett adekvat sätt täcka in ökad trafik 
under sommarmånaderna. För kapacitetsberäkning har den 30:e mest 
belastade timmen valts vid beräkning avseende både förmiddag som 
eftermiddag.  

Trafikias (2020) mätning visar på en maxtimme för allén på 11 %.  

Trevägskorsningen väg 1710/Stjernsvärds allé är utformad som en typ C-
korsning med både vänstersvängfält (ca 50 m) som 
vänsterpåsvängskörfält. Capcal är ej kapabelt att på ett bra sätt simulera 
vänsterpåsvängskörfält, men en breddökning av frånfartskörfältet på Väg 
1710 till 7,0 meter bör på ett tillräckligt adekvat sätt spegla aktuella 
förhållanden.  

Se figur 9 för utformning i Capcal.  

Figur 8. Utklipp från Trafikverkets 
trafikflödeskarta, Timinformation 
väg 1710, mätpunkt vid Vejbyslätts 
stationsväg.  

Figur 9. Geometri för korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé i 
Capcal. Frånfartskörfältet på väg 1710 har ett breddmått om 
7,0 meter för att efterlikna vänsterpåsvängskörfält. 
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Beräkningarna visar att för nolläge (det vill säga utan tillkommande utbyggnad i Valhall Park) år 2020 uppgår 
belastningsgraden till som högst 0,41 under eftermiddagen. Belastningsgraden håller sig inom önskvärd 
servicegradintervall. Även för nolläge år 2040 håller sig korsningen inom önskvärd servicegrad i utfarten 
Stjernsvärds allé, dock med liten marginal. Belastningsgraden uppgår till 0,59. Prognosticerad trafiksituation för 
nolläge år 2040 får ses som god då den höga belastningsgraden för allén bedöms bestå enbart under kortare 
perioder vid rusningstid.   

Med utbyggnaden av bilfabriken och tillhörande kontorsbyggnader samt etablering av saluhall och museum i 
Valhallområdet, uppstår för både år 2020 som för prognosår 2040 en hög belastningsgrad i alléns vänstra körfält. 
Belastningsgraden uppgår under eftermiddagen till 0,79 respektive 1,32 i det vänstra körfältet. Korsningens 
teoretiska kapacitetsgräns nås därmed under prognosåret med stor köbildning på allén som följd.  

Den höga belastningen under eftermiddagen förmodas 
främst uppstå på grund av att vänstersvängande fordon 
måste korsa ett redan idag högt trafikflöde på väg 1710. 
Det höga trafikflödet på väg 1710 medverkar till att 
tidsluckan för utsvängande fordon från allén blir 
otillräcklig. Korsningen påverkas även av den skeva 
fördelningen mellan in- och utkörande fordon under 
morgon (80/20 in/ut) och eftermiddagen (80/20 in/ut) 
samt av att huvuddelen av fordonen (65 %) antas svänga 
vänster, i sydostlig riktning mot Ängelholm. Uppmätt 
timtrafik är även hög både på Stjernsvärds allé och väg 
1710 under eftermiddagen.  

Korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé bedöms ej klara 
av en framtida ökning av trafikflödet ut från Valhall Park 
samt på väg 1710.   

Förslag för korsningsutformning alternativt nya 
anslutningar till området återfinns i kapitel 4.   

  

  

Figur 10. Tabellen visar på beräknade 
belastningsgrader för befintligt trevägskors för 
nuläge 2020 och prognosår 2040, med och utan 
utbyggnad av bilfabrik samt ny saluhall och 

museum. 
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4. Beskrivning och analys av åtgärdsalternativ 
Kapacitetsberäkningar för korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé visar att korsningen överbelastas vid planerad 
bebyggelseutveckling i Valhall park, såväl år 2020 som år 2040.  

För att minska kapacitetsbristen till följd av tillkommande trafik i korsningen har möjliga åtgärder utretts. 
Utredningen har i första hand undersökt vilka åtgärder som är möjliga på befintlig in- och utfart. I de fall åtgärder 
på befintlig in- och utfart ej bedöms tillräckliga utreds möjligheter för nya anslutningar till området.  

Två åtgärdsalternativ har identifierats:  

• Alternativ A innebär ombyggnad av befintlig trevägskorsning väg 1710/Stjernsvärds allé till 
cirkulationsplats. Ny nordvästlig anslutning (typ C) kompletterar området för att ge god framkomlighet för 
tunga fordon samt för del av trafiken till bilfabriken.   

• Alternativ B innebär att befintlig trevägskorsning behålls i nuvarande utformning. Nya in- och utfarter 
anläggs mot väg 1710, dels som förlängning av Ekhögsvägen, dels som ny nordvästlig anslutning.  

Alternativen redovisas i avsnitt 4.1 och 4.2, med samlad bedömning i avsnitt 4.3. 

4.1 Alternativ A 

I det första alternativet görs befintlig trevägskorsning vid väg 
1710/Stjernsvärds allé om till en cirkulationsplats med tre ben (se 
figur 12). S-kurvan på Stjernsvärds allé rätas ut något. 
Cirkulationsplatsen kan utformas med T-form, vilket ger möjlighet att 
lokalisera rondellen till befintliga vägars skärningspunkt (se figur 
11).   

Befintliga busshållplatser vid in- och utfarten samt korsande GC-
bana måste flyttas i enlighet med VGU. Då befintlig busstrafik 
trafikerar primärvägen bör nya busshållplatser placeras efter den 
korsningen. Vidare bör hållplatserna utformas som fickhållplatser 
med en bredd på minst 2,5 meter och in- och utfartssträckor om 
minst 16 meter vardera. Ombyggd gång- och cykelpassage bör 
anläggas med tillräckligt bred mittrefug så att det blir möjligt att korsa 
i två etapper även med cykel (Trafikverket, 2020). Vid ombyggnad 
bör god cykelparkering vid hållplatserna säkerställas för att 
underlätta multimodalt resande till området. Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats vid 
Stjernsvärds allé medför åverkan på omkringliggande träd och vegetation samt möjligt intrång på jordbruksmark. 
Ny cirkulationsplats i detta läge innebär även risk för ökade bullernivåer för närliggande bostadsfastigheter. 

Även efter åtgärd bedöms in- och utfarten till befintlig bensinstation söder om väg 1710 fungera som i nuläget. 

En cirkulationsplats vid befintlig in- och utfart minskar belastningen i korsningens samtliga tillfarter till önskvärd 
servicenivå. Till följd av bilfabrikens utbyggnad (efter vilken viss serietillverkning av bilar ska ske) förmodas 
antalet tunga transporter till och från anläggningen öka. Peab (startmöte 2020-04-02) pekar på att antalet tunga 
godsleveranser kan öka till cirka 45 stycken per dag. För att på sikt säkerställa god framkomlighet och 
trafiksäkerhet i Valhall park föreslår utredningen därför även att en ny in- och utfart anläggs i det nordvästra 
hörnet av området, vid korsningen Ekhögsvägen/Viggenvägen (se figur 12). Viggenvägen förlängs mot nordväst 
och ansluter till väg 1710 ungefär i höjd med befintlig landningsbana. På så sätt minskar konflikten mellan tunga 
fordon och personbilar inne i de södra samt mellersta delarna av området. Detta är av betydelse då även de 
södra/sydvästra delarna kan vänta sig en ökning av besöks- eller nöjestrafik i och med den planerade saluhallen. 
Som alternativ skulle den nya anslutningen också kunna anläggas längre söderut, längs befintlig enskild markväg 
mellan Ekhögsvägen och väg 1710 (se figur 13). 

För att säkerställa att tung trafik till största grad väljer den nordvästra infarten kan olika hastighetsdämpande 
åtgärder genomföras på vägnätet inne i Valhall Park. Exempelvis kan delar av Ekhögsvägen vid den planerade 
saluhallen göras till gångfartsområde.  

Ny anslutning i nordväst utformas som trevägskorsning typ C med både vänstersvängfält och 
vänsterpåsvängskörfält, i enlighet med VGU. Lokal hastighetssänkning förbi korsningen anmodas, från 70 km/h 
till minst 60 km/h, i syfte att skapa något större tidsluckor för utsvängande fordon. Korsningen bör utrustas med 
förberedande vägskyltning för att på ett tydligt sätt upplysa trafikanter om kommande korsningspunkt.   

Figur 11. T-formad principlösning för 
cirkulationsplats med tre ben. Källa: 
Trafikverket, 2020. 
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En ny anslutning minskar också belastningen på korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé. En stor del av trafiken 
genom korsningen kvarstår dock, eftersom den utgör den enda in- och utfarten i söder. Likaså kvarstår mycket av 
genomfartstrafiken på de mindre gatorna inne i Valhall Park. 

 

4.1.1 Kapacitetsberäkning efter åtgärd 
Kapacitetsberäkning har gjorts för korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé med utformning typ D, cirkulationsplats, 
samt för ny nordvästlig trevägskorsning typ C. För typ D ska belastningsgraden hålla sig under 0,8 för att ses som 
önskvärd servicenivå. Mellan 0,8 till 1 klassas servicenivån som godtagbar, med 1 som korsningens 
kapacitetstak. 

Vid beräkning förmodas 65 % av trafikflödet gå genom cirkulationsplatsen vid väg 1710/Stjernsvärds allé och 
resterande 35 % av motorfordonstrafiken väljer den nya nordvästliga infarten. Procentfördelningen är baserad på 
antagen svängfördelning vid Stjernsvärds allé (se även avsnitt 3.4). Cirkulationsplatsen beräknas med ett körfält i 
vartdera benet och en rondellradie på 10 meter. Växlingssträckan är satt till 25 meter. För prognosår 2040 uppnår 
cirkulationsplatsen önskvärd servicenivå, med som högst 0,68 på tillfarten väg 1710 nordväst (se figur 14).  
 
Ytterligare en beräkning har gjorts där samtlig trafik till området går via cirkulationsplatsen. Även denna visar på 
belastningsgrad inom önskvärd servicenivå för prognosår 2040 med exploatering.  
 
Ny nordvästlig korsningspunkt utformas likt befintlig korsning som typ C med vänstersvängfält och 
vänsterpåsvängskörfält. Kapacitetsberäkningen i Capcal visar liten köbildning i svängfält på väg 1710, men med 
tanke på risk för möjliga framtida höga lastbilsflöden bör vänstersvängsfältets magasin vara 50 meter för att 
rymma två typfordon LPS eller större (Trafikverket 2016b). Ny nordvästlig infart kan skyltas till 60 km/h. Lokal 
sänkning från 70 km/h till 60 km/h förordas på väg 1710 förbi korsningen. Utifrån antaganden om svängandelar 
och att ny cirkulationsplats i Valhall parks södra del används som primär infartsväg, visar kapacitetsberäkning för 
typ C-korsningen på önskvärd servicenivå i samtliga tillfarter.       

Figur 12. Karta som visar åtgärder enligt alternativ A. Bakgrundskarta: © OpenStreetMap 2020. 
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4.1.2 Trafiksäkerhet 
Cirkulationsplatser har enligt VGU generellt en högre trafiksäkerhetsnivå än tre- och fyrvägskorsningar, då de har 
en hastighetsdämpande effekt samt skapar en spetsig krockvinkel vilket mildrar konsekvenserna vid eventuell 
kollision (Trafikverket 2020). Alternativet bedöms därför medföra ökad trafiksäkerhet i korsningen väg 
1710/Stjernsvärds allé både jämfört med dagens korsningsutformning och alternativ B.  

Redan idag, men i synnerhet efter åtgärd, finns ytor med träd och vegetation vid korsningen som skymmer sikten. 
För att skapa goda siktförhållanden måste delar av ytorna avverkas. 

Alternativet innebär att en stor del av trafiken fortsatt måste passera förbi vakten för att sedan använda vägnätet 
inom Valhall Park för att nå fabriken i norr, saluhallen i väster eller övriga destinationer i området. Detta medför en 
större mängd genomfartstrafik jämfört med alternativ B, vilket påverkar trafiksäkerheten på småvägarna i 
området. Detta kan emellertid mildras med fysiska hastighetsregleringar på vägnätet i Valhall Park. 

4.2 Alternativ B 

Även det andra alternativet innebär att en ny nordvästlig in- och utfart anläggs som en förlängning av 
Viggenvägen mot nordväst, för att ansluta väg 1710 som en trevägskorsning typ C.  

Utöver denna anslutning anläggs ytterligare en ny in- och utfart i den södra delen av Valhall Park. Detta sker 
genom att Ekhögsvägen förlängs söderut för att ansluta till väg 1710. Alternativt skulle den nya anslutningen 
också kunna dras från Ekhögsvägen västerut mot väg 1710, längs befintlig enskild markväg (se figur 15). Den 
nya korsningen utformas som en trevägskorsning typ C i enlighet med VGU. Vid den nya korsningen anläggs en 
ny GC-passage för korsande GC-bana. In- och utfarten vid Stjernsvärds allé behålls i befintlig utformning. 

För att förhindra att tung trafik i stor utsträckning väljer de sydliga infarterna vid Stjernsvärds allé respektive 
Ekhögsvägen, kan olika hastighetsdämpande åtgärder införas. Exempelvis kan delar av vägområdet kring den 
nya saluhallen göras till gångfartsområde.  

Alternativ B innebär alltså att två nya in- och utfarter anläggs, samt att befintlig in- och utfart vid Stjernsvärds allé 
kvarstår utan åtgärd. En ny nordvästlig anslutning kan användas av såväl tung trafik som persontrafik till fabriken, 
vilket minskar belastningen på korsningspunkten väg 1710/Stjernsvärds allé.  

Genom den nya in- och utfarten vid Ekhögsvägen skapas också en ny anslutning i sydväst, och en mer direkt 
koppling till den planerade saluhallen. En stor del av den tillkommande trafiken från den etableringen kommer 
därför kunna spridas ut på fler in- och utfarter. In- och utfarten vid Ekhögsvägen bildar också en genare väg till 
fabriksområdet längs med utkanten av Valhall Park. Detta kan förväntas medföra en minskning av 
genomfartstrafiken på de mindre gatorna inne i området. Eftersom befintlig in- och utfart lämnas utan åtgärd 
behöver busshållplatserna inte flyttas. 

En nackdel med den nya anslutningen vid Ekhögsvägen är att siktproblem kan uppstå på grund av kurvan 
västerut på väg 1710. Strax öster om den nya anslutningen går väg 1710 dessutom över ett krön, vilket skulle 
kunna skapa ytterligare siktproblem i korsningen. Att istället dra den nya anslutningen västerut från Ekhögsvägen 
mot väg 1710 (se streckad blå linje i figur 15), skulle kunna mildra siktproblemen i den nya anslutningen. 

Förlängningen av Ekhögsvägen innebär påverkan på naturmark med nedtagande av träd och vegetation.  
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Figur 13. Belastningsgrader för tillfarter i korsningen väg 
1710/Stjernsvärds allé samt för ny nordvästlig infart. 

Figur 14. Cirkulationsplats i korset väg 1710 och 
Stjernsvärds allé, geometri från Capcal. 
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Figur 15.Karta som visar åtgärder enligt alternativ B. Bakgrundskarta: © OpenStreetMap, 2020. 

 
4.2.1 Kapacitetsberäkning efter åtgärd 
Kapacitetsberäkning har gjorts utifrån en andelsmässig uppdelning av det framtida trafikflödet från Valhall park till 
sammantaget tre in- och utfarter: ny nordvästlig anslutning, ny anslutning i söder samt befintlig infart via 
Stjernsvärds allé.  

Den gjorda fördelningen mellan korsningspunkterna får ses som osäker men visar på en principlösning för 
området. Som underlag för belastningsberäkningarna har antagits att en större del (40 %) av trafiken väljer den 
nya infarten via Ekhögsvägen (se figur 17). Ekhögsvägen bedöms vara en mer gen, och därtill mer tidseffektiv, 
väg för de fordon som ämnar nå måldestinationer i de västra och norra delarna av Valhall park jämfört med de 
andra två infartsvägarna. Stjernsvärds allé och den nordvästliga anslutningen antas få en lika fördelning om 
vardera 30 % av trafiken.  

En risk föreligger i att fördelningen mellan anslutningarna i praktiken kan komma att skilja sig från ovan teoretiskt 
grundade antaganden, med följd att en enskild tillfart blir överbelastad. Alternativ B får därför ses som mer känslig 
än alternativ A, med en mindre säkerhetsmarginal avseende överbelastning. 

Utifrån gjord fördelning av trafikflödena visar kapacitetsberäkningar för de tre korsningarna på önskvärd 
servicenivå i samtliga anslutningar. Se belastningsgrader i figur 16. 
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4.2.2 Trafiksäkerhet 
Alternativ B innebär att en mindre del av trafiken måste passera förbi vakten vid Stjernsvärds allé för att sedan via 

de inre vägarna i Valhall Park nå destinationer i olika delar av området. Detta medför en mindre mängd 

genomfartstrafik jämfört med alternativ A, vilket ger en högre trafiksäkerhet på småvägarna inne i Valhall Park.  

Alternativ B innebär en sämre trafiksäkerhet i korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé, då trevägskorsningar 

generellt sett har en lägre trafiksäkerhetsnivå än cirkulationsplats. Fler korsningar tillkommer också jämfört med 

alternativ A. Detta innebär fler konfliktpunkter på väg 1710 vilket kan påverka trafiksäkerheten negativt. 

(Trafikverket 2020).  

För att uppnå goda siktförhållanden i ny korsning väg 1710/Ekhögsvägen måste viss vegetation avverkas.  

4.3 Samlad bedömning 

En cirkulationsplats lokaliserad vid befintlig in- och utfart väg 1710/Stjernsvärds allé klarar av hela 
trafikbelastningen, samtidigt som en kompletterande anslutning i nordvästra delen av Valhall park avlastar 
korsningen under rusningstid genom att vara primär infartsväg för tung trafik.    
 
Vidare är alternativ A mindre känsligt mot variationer i trafikflödet än alternativ B. För att befintlig såväl som nya 
anslutningar i alternativ B ska uppnå önskvärd servicenivå krävs att trafikfördelningen mellan dem är relativt jämn. 
Det finns en risk för diskrepans mellan antagna fördelningar och verkligheten, då det kan vara svårt att styra 
trafikflöden dit man vill.  
 
För alternativ B kvarstår också problemet med hög andel vänstersvängande fordon ut från området (med 
utgångspunkt att 65 % av fordonen kör mot Ängelholm, 35 % norrut), vilka hamnar i konflikt med den relativt höga 
genomfartstrafiken på väg 1710. Alternativ A lider inte av samma problem då det omfattar både en 
cirkulationsplats och en trevägskorsning.  
 
Vidare är det generellt en mindre marginal avseende kapacitet för trevägskorsningar än för cirkulationsplats. 
 
Alternativ A medför en högre trafiksäkerhetsnivå i korsningen väg 1710/Stjernsvärds allé jämfört med alternativ B, 
eftersom befintlig trevägskorsning byggs om till cirkulationsplats. Eftersom färre korsningar tillkommer i alternativ 
A skapas färre konfliktpunkter längs väg 1710. Alternativ B innebär dock en högre trafiksäkerhet på vägarna inne i 
Valhall Park, eftersom genomfartstrafiken bedöms minska.  
 
Utifrån en samlad bedömning förordar denna utredning att åtgärder utförs enligt alternativ A. Föreslagna åtgärder 
kan vid behov utföras i etapper. I en första etapp kan den nordvästliga anslutningen anläggas. Under tiden som 
bilfabriken med tillhörande verksamheter byggs ut kan denna användas som byggväg, för att sedan användas 
som in- och utfart när utbyggnaden står klar. I den andra etappen anläggs cirkulationsplatsen som del i en central 
in- och utfart till området. I och med att den nordvästliga anslutningen anläggs först kan denna användas som 
alternativ in- och utfart under byggskedet för cirkulationsplatsen, eventuellt tillsammans med temporär byggväg 
vid Stjernsvärds allé för att hantera trafikflödet till och från området.  
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Figur 16. Belastningsgrader för de tre korsningspunkterna. 
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5. Parkering 

5.1 Bilplatsbehov 

5.1.1 Personalparkering 
Bilplatsbehovet för anställda vid bilfabriken samt tillhörande verksamheter räknas ut och bedöms dels med hjälp 
av Ängelholms kommuns parkeringsnorm, dels baserat på resvaneundersökningar utförda av Region Skåne.  

Kommunens parkeringsnorm, utkommen år 1991, ger ett parkeringstal för industriverksamhet på 0,5 bilplatser per 
anställd. Eventuella besöksparkeringar tillkommer utöver detta och ska utredas för det särskilda fallet 
(Ängelholms kommun 1991). Antalet anställda vid fabriken kommer enligt kommunen öka från dagens 320 
anställda till totalt 600 efter utbyggnaden. Utifrån parkeringsnormen skapas då ett förväntat behov på 300 
bilplatser för fabrikens anställda.  

Detta parkeringsbehov förefaller emellertid lågt mot bakgrund av det förhållandevis höga bilanvändandet i 
kommunen samt då huvuddelen av de anställda antas befinna sig på arbetsplatsen under samma tid på dygnet. 
Resvaneundersökningar i Ängelholms kommun visar att 71 % använder bilen som huvudfärdmedel för resor till 
arbetsplatsen (Region Skåne 2018). Vidare antas beläggningsgraden för arbetsresor vara 1,2 personer per bil. 
Baserat på detta uppgår fabrikens totala behov av personalparkering, efter utbyggnad och ökning av antalet 
anställda, till 355 bilplatser.  

5.1.2 Besöksparkering 
Bilplatsbehovet för besökare till det planerade muséet/besökscentrumet baseras på uppskattat antal besökare (se 
avsnitt 3.1) samt ovan nämnda resvaneundersökningar.  

Enligt Region Skånes resvaneundersökningar väljer 63% av invånarna i Ängelholms kommun bilen som 
huvudfärdmedel vid resor till nöjen eller fritidsaktiviteter (Region Skåne 2018). Detta innebär att omkring 60 av 
totalt 96 dagliga besökare beräknas resa till muséet/besökscentrumet i bil. Beläggningsgraden för nöjesresor är 
1,5 personer per bil, vilket innebär att muséet/besökscentrumet i genomsnitt kommer att besökas av 40 bilar per 
dag. Som mest kommer 15 % av dessa att anlända under en och samma timme, och besökare förväntas stanna 
cirka 1-2 timmar. Utifrån dessa siffror och antaganden bedöms bilplatsbehovet för besöksparkering till 
muséet/besökscentrumet uppgå till 12 platser. 

Viktigt att notera är att sifforna som redovisas ovan är genomsnitt för årets alla dagar. Antalet besökare kommer 
dock sannolikt att variera kraftigt, med betydligt fler besökare under helger. Eftersom fabriken antas endast vara 
öppen under dagtid på vardagar, görs emellertid bedömningen att besöks- och personalparkering kan samnyttjas 
under de mest välbesökta helgtimmarna.  

5.2 Cykelplatsbehov 

5.2.1 Personalparkering 
Ängelholms kommuns cykelplan anger ingen cykelparkeringsnorm för industrier, utan detta ska utredas för varje 
särskilt fall (Ängelholms kommun 2015). Cykelplatsbehov för anställda beräknas därför endast utifrån 
färdmedelsfördelningen i Region Skånes resvanundersökning. 

Enligt resvaneundersökningen väljer 13 % av invånarna i Ängelholms kommun cykeln som huvudfärdmedel vid 
resor till arbetsplatsen. Detta innebär att 78 av totalt 600 anställda förväntas cykla till jobbet. Eftersom samtliga 
anställda antas arbeta dagtid samt under ett och samma skift, bedöms parkeringsbehovet för de anställda vid 
fabriken uppgå till 78 cykelplatser efter planerad utbyggnad.  

5.2.2 Besöksparkering 
Enligt Ängelholms kommuns cykelplan ska behov av gästparkering tillgodoses genom att addera 10 % av den 
verksamhetsspecifika normen (Ängelholms kommun 2015). Enligt beräkningen i avsnitt 5.2.1 ger detta ett 
besöksparkeringsbehov om 8 platser. 

Även här bör påpekas att antalet besökare sannolikt kommer att variera kraftigt mellan vardagar och helger. En 
viss samnyttjan av cykelplatser är därför möjlig mellan personal- respektive besöksparkering. 
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5.3 Parkeringsbehov - Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms det totala bilplatsbehovet för fabrik med tillhörande verksamheter uppgå till 367 platser, 
inklusive befintliga parkeringsplatser. Av dessa utgör 355 personalparkering och 12 besöksparkering. Bilplatser 
för besöksparkering bör anläggas så nära entrén som möjligt.  

Ängelholms parkeringsnorm anger ingen undre gräns för hur många platser som ska anpassas för 
rörelsehindrade. Baserat på andra kommuners parkeringsnormer (Malmö stad 2010) bör omkring 7 platser (2 % 
av det totala antalet) reserveras för rörelsehindrade. Även dessa platser bör anläggas i anslutning till byggnadens 
entré. 

Behovet av cykelparkering bedöms sammantaget uppgå till 86 platser, varav 78 utgör personalparkering och 8 
besöksparkering. Samtliga cykelplatser bör anläggas i enlighet med Ängelholms kommuns cykelplan. De bör 
därmed placeras högst 25 meter från entréer, vara tillräckligt stora samt bekväma att använda. För att man ska 
känna sig trygg med att lämna sin cykel ska cykelparkeringen vara upplyst och det bör finnas goda 
fastlåsningsmöjligheter. Vid större målpunkter, som den planerade bilfabriken, bör cykelplatserna även vara 
väderskyddade. Särskilda utrymmen för behov av cykelkärror, lådcyklar och eluttag bör också beaktas 
(Ängelholms kommun 2015).  

  

Ändamål Bilplatsbehov Cykelplatsbehov 

Personalparkering 355 78 

Besöksparkering 12 8 

Totalt 367 86 

Figur 17. Sammanställning av bedömt parkeringsbehov. 
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