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Bakgrund
Ängelholms kommun har tagit fram en detaljplan för utökning av ett verksamhets-
område på fastigheterna Norra Varalöv 31:2 utmed väg 107 söder om Ängelholm. 
Ängelholms kommun planerar också för nya verksamheter på fastigheten Torlarp 3:4, 
se figur 1, samt för Norra Varalöv 2:18 norr om väg 112.

En exploatör (Queenswall AB) har ansökt om bygglov för E-handelsverksamhet på 
36 000 kvm på Norra Varalöv 31:2. 

Med anledning av ovanstående utbyggnader finns det ett behov av att genomföra en 
trafik- och målpunktsanalys i området. 

Syfte
Utredningen syftar till att beräkna/uppskatta den trafikalstring som de nya 
verksamhets områdena ger upphov till på väg 107, väg 112 samt E6/E20. Trafikverket 
är huvudman för dessa vägar. Utredningen ska också visa om den ökade trafiken kräver 
några åtgärder längs de statliga vägarna.

Syftet är också att göra en målpunktsanalys för oskyddade trafikanter och komma med 
förslag på eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Omfattning
Uppdraget omfattar följande:

• Kartläggning av trafikflöden till och från Norra Varalöv 31:2 via Produktionsvägen, 
samt total trafik till och från de aktuella områdena via de statliga vägarna. Utred-
ningen ska omfatta dagens trafikflöden, trafikflöden vid full utbyggnad samt trafik-
flöden år 2041.

• Trafikräkning på Produktionsvägen. Byggtrafik ska exkluderas. 

• Trafikutredningen ska utreda om det finns behov av åtgärder i korsningen mel-
lan  Produktionsvägen och väg 107, och i övrigt rörande de statliga vägarna i området 
(inklusive cirkulationsplatsen väg 112/107 och trafikplatserna på väg E6), se figur 1. 
Förslag till åtgärder ska följa krav och råd i gällande VGU.

• En studie av, samt förslag till, ny in- och utfart för Torlarp 3:4 ska tas fram för att 
tillgodose trafiken till det framtida verksamhetsområdet. 

• En målpunktsanalys ska göras för gång- och cykeltrafiken där rörelsemönster ska 
analyseras utifrån dagens trafikflöden, trafikflöden vid full utbyggnad samt trafik-
flöden år 2041.

• Behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafiken ska också 
 utredas. Förslag till åtgärder ska följa krav och råd i gällande VGU.

Inledning
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Figur 1. Orienteringskarta
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Metod
För att kunna uppskatta framtida trafikflöden för de berörda korsningarna, se figur 3, 
har trafikmätningar för området använts. En trafikprognos har gjorts för prognosåret 
2041. Beräkning av trafikalstring har utförts med hjälp av Trafikverkets trafikalstrings-
verktyg. Trafikprognosen har också gjorts för ett scenario, år 2021, där verksamhetsom-
rådena är fullt utbyggda. 

Beräkning av belastningsgraden i korsningarna har gjorts med hjälp av CapCal, som är 
ett kapacitetsberäkningsprogram. Programmet beräknar belastning och framkomlighet 
efter korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar. Programmet hanterar kors-
ningar med väjningsplikt, stopplikt, trafiksignaler och cirkulationsplatser. Resultatet 
presenteras därefter för varje körfält i form av belastningsgrad och kölängd.

Målpunktsanalysen har genomförts genom platsbesök och samtal med fastighetsägare 
och kommunen. Identifierade målpunkter har markerats på kartunderlag och rörelser 
för oskyddade trafikanter har identifierats. Flöden för oskyddade trafikanter har upp-
räknats och prognostiserats för att få fram eventuella behov av åtgärder för oskyddade 
trafikanter.

Underlag och antaganden
Trafikanalys
Befintliga flöden har inhämtats från Trafikverkets hemsida (klickbar karta). Uppräk-
ning har skett med uppräkningstal framtagna för Skåne län av Trafikverket. 

För prognostiserade flöden har antagna detaljplaner och pågående detaljplaner legat 
till grund. Samtal med fastighetsägare har också genomförts för att ta del av deras 
 intentioner med fastigheterna.

Med fullt utbyggt avses den tidpunkt då alla planerade verksamhetsområden är byggda 
efter gällande eller pågående detaljplaner. För detta finns ingen tidshorisont uppsatt, 
men i utredningen har fem år, 2021, satts som ett antagande för när fullt utbyggt skulle 
kunna vara. DP 1068 Norra Varalöv 31:2 är antagen och under byggnation och B 822 
Norra Varalöv 31:2 är antagen och utbyggd förutom en tomt. DP Torlarp 3:4 är ännu 
inte antagen men är i planprocessen. Norra Varalöv 2:18 är en eventuell och framtida 
detaljplan vars genomförande är osäkert. Kapacitetsberäkningarna utgår ändå från att 
alla ovanstående detaljplaner genomförs och är byggda inom fem år. 

Trafiken som alstras från de planerade verksamhetsområden har inte  räknats upp, då 
detaljplanerna enbart medger en viss total area av verksamheter och beräkningarna har 
utförts med ett troligt maxantal av byggbar yta och verksamheter (se figur 2). 

Målpunktsanalys
Flöden för gång- och cykeltrafik har satts till noll i dagsläget, en trafikräkning utförd av 
Ängelholms kommun 2016-09-30 bekräftar antagandet. Uppräkning och prognostise-
rade flöden har beräknats utifrån antagna och pågående detaljplaner samt samtal med 
fastighetsägare. 
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Trafikutredning
Trafikuppräkning och prognos
Atkins har inhämtat trafikräkningssiffror från Trafikverket enligt markering i figur 3. 
Dessa siffror räknades upp för att motsvara dagens trafik (år 2016) samt fem år framåt i 
tiden (år 2021). Uppräkningen  baseras på ”Trafikverkets basprognoser 2016-04-01” där 
trafiken i Skåne län förväntas öka med 1,4 % per år mellan 2014-2040 och 0,7 % per 
år mellan 2040-2060. En trafikflödesökning utifrån full utbyggnad enligt detaljplaner 
för verksamhetsområden (figur 2 och 3) har antagits. Efter att trafiken räknats upp till 
dagens nivå har en beräkning gjorts för år 2021, då de berörda planområdena beräknas 
vara fullt utbyggda. En trafikprognosberäkning har även gjorts för prognosåret 2041 
(20 år efter full utbyggnad), vilket innebär en trafikökning på totalt 41%.

Då trafikflöden endast fanns tillgänglig för de statliga vägarna, genomfördes en trafik-
räkning för Produktionsvägen (2016-07-01), se Bilaga 1 som även inkluderar en redo-
görelse för trafikräkningen.

Trafikalstring
Genom att bedöma områdets möjliga exploateringsgrad i lokalarea (LOA), kan trafikal-
stringen beräknas genom Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Med trafikalstring avses 
samtliga resor som området ger upphov till, såväl resor till och från området som resor 
inom området (exempelvis resor som sker till fots mellan olika målpunkter). I beräk-
ningen av trafikalstring angavs att området var placerat ”på landsbygden”.

I trafikalstringsberäkningen angavs att avståndet till en regional hållplats är ”min-
dre än 500 meter” bort och att turtätheten under högtrafik i området är ”30-60 
 minuterstrafik”.

Gällande detaljplaner, B 822, DP 1068 och DP 1037 samt pågående detaljplaner, Norra 
Varalöv 2:18 mm och Torlarp 3:4 medger en utbyggnad av verksamhetsområdet. 
 Området kring Erikslund är inte detaljplanelagt. 

Den antagna blandningen av verksamheter för detaljplanerna Norra Varalöv 2:18, DP 
1068, Torlarp 3:4 och B 822 ser ut enligt nedan:
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Norra Varalöv 2:18 (Baby Vintage inte inräknad). 
Byggbar yta: 22 000 m²

Verksamheter Andel, % LOA, m2

Större industri 0,0 0

Småindustri/hantverk 0,0 0

Kontor 9,52 2 200

Handel/sällanköpsvaror 90,48 20 900

Lager 0,0 0

Summa 100 23 100

DP 1068, Norra Varalöv 31:2 m.fl. Uppgifter från Catena, 
byggbar yta: 73 000 m²

Verksamheter Andel, % LOA, m2

Större industri 0,0 0

Småindustri/hantverk 0,0 0

Kontor 0,0 0

Handel/sällanköpsvaror 0,0 0

Lager 100,0 73 000

Summa 100 73 000

DP Torlarp 3:4, Norra Varalöv. Byggbar yta: 22 000 m²
.

Verksamheter Andel, % LOA, m2

Större industri 0,0 0

Småindustri/hantverk 53,38 12 100

Kontor 9,52 2 200

Handel/sällanköpsvaror 0,0 0

Lager 38,10 8 800

Summa 100 23 100

 

Verksamheter Andel, % LOA, m2

Större industri 0,0 0

Småindustri/hantverk 11,76 400

Kontor 5,88 200

Handel/sällanköpsvaror 11,76 400

Lager 70,59 2 400

Summa 100,00 3 400

B 822, Del av Norra Varalöv 31:2 M Fl  
Återstående byggbar yta: 3400 m²
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Figur 3. Trafikflöden för 14 punkter på väg 107, väg 112 och E6/E20 i 
tre olika scenarier. För punkt 1–3, 5, 6, 10 och 12 har mätningar utförts 
år 2013. För punkt 4 har räkning genomförts 2016, se bilaga 1. För övriga 
punkter är mätningarna genomförda 2015. För att uppnå nuläge för 
punkterna där mätningar har genomförts 2013 och 2015 har uppräkning 
genomförts med Trafikverkets uppräkningstal. 
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Svängandelar i korsning
För att bedöma om berörda korsningar i området klarar av ovanstående trafikökning 
behöver svängandelarna i respektive korsning uppskattas. Detta görs i tre steg. Först 
antas dagens svängandelar, baserat på de trafikmätningar som gjorts i området. I steg 
två estimeras de svängandelar som en utbyggnad av området anses medföra, baserat 
på den genererade trafikalstringen för respektive detaljplan. I steg tre adderas dagens 
svängandelar (uppräknat för prognosåret 2041) med svängandelarna för den tillkom-
mande trafiken från utbyggnaderna. Då erhålls den totala trafikbelastningen i området, 
vilken sedan ligger till grund för kapacitetsberäkningarna.

Kapacitet
Följande sju sidor visar trafiksiffror, kölängder och belastningsgrad för tre olika 
 scenarier i respektive korsning:

• Dagens situation (2016)

•  Situationen år 2021 inklusive fullt utbyggda detaljplaner

•  Prognostiserad situation (år 2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner.

I de fall då belastningsgraden visar på låg kapacitet har även nollalternativet (exklusive 
fullt utbyggda planområden) tagits med som jämförelse för det aktuella året.

I tabellerna på följande sidor, figur 5-7, 9-12, 14-17, 19-23, 25-28, 30-32 samt 34-36 
redogörs för flera olika aspekter i de tre (fyra eller fem) scenarierna. 

• Antal fordon redovisar det totala antalet fordon under dimensionerad timme, det 
vill säga maxtimmen. 

• Kölängd medel redogör för antal fordon i eventuella köer i anslutning 
till korsningen.

• Belastningsgrad (flöde/kapacitet) är ett mått på hur väl den aktuella korsningen 
kan hantera inkommande trafik. 

• Kapacitet visar på korsningens förmåga att hantera trafiken på en tregradig skala: 
god, mindre god samt låg. 
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Figur 4. Korsning Helsingborgsvägen/väg 107 och 
Produktionsvägen - befintlig utformning.
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fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 193 0,0 0,11 God
B 49 0,1 0,06 God
C 38 0,0 0,05 God
D 2 0,0 0,05 God
E 194 0,0 0,11 God
F 4 0,0 0,11 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 261 0,0 0,14 God
B 74 0,1 0,10 God
C 126 0,2 0,25 God
D 24 0,2 0,25 God
E 315 0,0 0,18 God
F 10 0,0 0,18 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 342 0,0 0,19 God
B 74 0,1 0,11 God
C 126 0,3 0,28 God
D 24 0,3 0,28 God
E 366 0,0 0,20 God
F 10 0,0 0,20 God

C

F

D

B

E

A

Figur 5. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Figur 6. Kapacitet och svängandelar, prognos år 2021 
inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Figur 7. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Korsningen Produktionsvä-
gen och väg 107
Korsningen är en trevägskorsning med 
väjningsplikt från Produktionsvägen. 
Ett separat körfält för vänstersväng 
finns för trafik som kommer längs väg 
107 norrifrån. 

Genomförda beräkningar visar att kors-
ningen inte har kapacitetsproblem idag. 
Kölängder och belastningsgrad är låga.

Vid ett utbyggt scenario beräknas kapaci-
teten fortfarande vara god. I ett framtida 
scenario, år 2041 med full utbyggnad 
inräknad, beräknas kapaciteten vara fort-
satt god för korsningen. 

Enligt VGU klassas korsningen som kors-
ningstyp A-C. Önskvärd servicenivå inne-
bär att belastningsgraden ska vara ≤ 0,6. 

Detta innebär att ingen åtgärd föreslås 
för korsningen.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast motor-
fordon och inga passager för oskyddade 
trafikanter. Dagens korsning är idag 
utformad med separat vänstersvängfält 
för södergående trafik på väg 107. Belast-
ningsgraden och kölängder hålls på låga 
nivåer och det är god sikt i korsningen.
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Figur 8. Cirkulationsplats, korsning väg 107 
och väg 112.

Helsingborgsvägen/107

Helsingborgsvägen/107

H
öganäsvägen/112

Å
st

or
ps

vä
ge

n/
11

2

A C

B

E

L

I

DK

H

G

J

F

Cirkulationsplatsen väg 107 och väg 112
Korsningen utgörs av en cirkulationsplats 
med fyra tillfarter med ett körfält i var-
dera riktning.

Kapacitetsberäkningarna för cirkulations-
platsen tyder på att dagens situation inte har 
kapacitetsproblem. Likaså uppfyller även ett 
utbyggt scenario en god kapacitet år 2021. 

För det framtida scenariot (år 2041) beräknas 
kapaciteten bli mindre god för trafiken som 
kommer från söder på väg 107 respektive från 
öster på väg 112. Medelkölängderna för-
blir dock låga.

Enligt VGU klassas cirkulationen som kors-
ningstyp D. Önskvärd servicenivå innebär att 
belastningsgraden ska vara ≤ 0,8. 

Detta innebär att ingen åtgärd föreslås för cir-
kulationsplatsen.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen finns en passage för oskyddade 
trafikanter i den västra anslutningen (väg 
112). Bedömningen är dock att ett minimalt 
antal trafikanter passerar där. Belastnings-
graden och kölängder hålls på godtagbara ni-
våer och det är god sikt genom cirkulationen.

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 36 0,2 0,32 God
B 105 0,2 0,32 God
C 210 0,2 0,32 God
D 210 0,1 0,40 God
E 236 0,1 0,40 God
F 80 0,1 0,40 God
G 22 0,1 0,23 God
H 94 0,1 0,23 God
I 116 0,1 0,23 God
J 17 0,2 0,27 God
K 204 0,2 0,27 God
L 57 0,2 0,27 God

Figur 9. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 39 0,3 0,41 God
B 140 0,3 0,41 God
C 230 0,3 0,41 God
D 239 0,3 0,54 God
E 267 0,3 0,54 God
F 121 0,3 0,54 God
G 63 0,4 0,47 God
H 179 0,4 0,47 God
I 205 0,4 0,47 God
J 18 0,3 0,34 God
K 223 0,3 0,34 God
L 75 0,3 0,34 God

Figur 10. Kapacitet och svängandelar, år 2021 inklusive 
fullt utbyggda detaljplaner

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 51 0,8 0,59 God
B 175 0,8 0,59 God
C 300 0,8 0,59 God
D 309 0,8 0,72 Mindre god
E 346 0,8 0,72 Mindre god
F 148 0,8 0,72 Mindre god
G 70 1,1 0,65 Mindre god
H 211 1,1 0,65 Mindre god
I 244 1,1 0,65 Mindre god
J 24 0,7 0,52 God
K 291 0,7 0,52 God
L 94 0,7 0,52 God

Figur 11. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad 
situation (år 2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Figur 12. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad 
situation (år 2041) exklusive fullt utbyggda detaljplaner

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 51 0,5 0,51 God
B 148 0,5 0,51 God
C 295 0,5 0,51 God
D 295 0,3 0,59 God
E 332 0,3 0,59 God
F 112 0,3 0,59 God
G 31 0,4 0,40 God
H 132 0,4 0,40 God
I 163 0,4 0,40 God
J 24 0,5 0,46 God
K 287 0,5 0,46 God
L 81 0,5 0,46 God
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Figur 13. Avfart E6 södergående och påfart E6 
södergående.
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Figur 14. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 162 0,4 0,34 God
B 34 0,4 0,34 God
C 202 0,1 0,21 God
D 56 0,1 0,21 God
E 388 0,0 0,29 God
F 140 0,0 0,29 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 186 0,5 0,42 God
B 36 0,5 0,42 God
C 228 0,1 0,26 God
D 60 0,1 0,26 God
E 484 0,0 0,38 God
F 196 0,0 0,38 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 240 1,6 0,69 Mindre god
B 48 1,6 0,69 Mindre god
C 296 0,2 0,4 God
D 79 0,2 0,4 God
E 614 0,0 0,48 God
F 243 0,0 0,48 God

A B

F

CE D

Figur 15. Kapacitet och svängandelar, prognos år 2021 inklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 16. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Trafikplats N Varalöv västra
För västra delen av trafikplats N 
Varalöv sker avfart från E6/E20 i 
södergående riktning med stopplikt i 
korsningen med väg 112. För påfart till 
E6/E20 från väg 112 finns inga sepa-
rata körfält för svängande trafik. 

Kapacitetsberäkningen visar att da-
gens situation och ett utbyggt scenario 
(år 2021) inte har kapacitetsproblem.

För det framtida scenariot, år 2041, 
beräknas kapaciteten bli mindre god 
för trafiken som kommer norrifrån på 
avfarten från E6/E20. Medelköläng-
derna är dock fortsatt låga.

Enligt VGU klassas korsningen som 
trafikplats. Önskvärd servicenivå 
innebär att belastningsgraden ska 
vara ≤ 0,8. 

Detta innebär att ingen åtgärd föreslås 
för denna del av trafikplatsen.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast 
motorfordon och inga passager för 
oskyddade trafikanter. Belastnings-
graden och medelkölängderna hålls på 
godtagbara nivåer. Sikten är god vid 
avfartens anslutning till väg 112 och 
broräcket är till viss del genomsiktligt. Figur 17. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad 

situation (år 2041) exklusive fullt utbyggda detaljplaner

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 228 1,2 0,61 Mindre god
B 48 1,2 0,61 Mindre god
C 284 0,2 0,35 God
D 79 0,2 0,35 God
E 545 0,0 0,41 God
F 197 0,0 0,41 God
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Trafikplats N Varalöv östra
För östra delen av trafikplats N Varalöv sker 
avfart från E6/E20 i norrgående riktning med 
stopplikt i korsningen med väg 112. För påfart till 
E6/E20 från väster på väg 112 finns inga separata 
körfält för svängande trafik. För påfart till E6/
E20 från öster finns ett separat svängfält. 

Dagens situation har i beräkningarna låg kapaci-
tet på avfartsrampen för norrgående trafik.

För ett utbyggt scenario (år 2021) ökar belast-
ningsgraden och överskrider 1 vilket innebär 
att korsningen kommer bli överbelastad. Som 
jämförelse beräknas ett scenario med nollalter-
nativet år 2021 (utan utbyggnad av planområ-
dena) att resultera i en belastningsgrad på 0,85. 
Önskvärd servicenivå för en trafikplats är att 
belastningsgraden ska vara ≤ 0,8. Brytpunkten 
när den önskvärda servicenivån överskrids sker 
år 2020. Det innebär att det sker innan den 
alstrade trafiken från utbyggnaden av planområ-
dena tillkommit.

Det framtida scenariot med prognostiserad trafik 
för år 2041 inklusive utbyggnad resulterar i en 
rejäl överbelastning med mycket långa köer. Som 
jämförelse beräknades även ett scenario med 
uppräknad trafik för år 2041 men utan utbyggnad 
av planområdena. Denna beräkning resulterar 
också i en rejäl överbelastning med mycket långa 
köer, vilket tyder på att en åtgärd kommer vara 
nödvändig oavsett utbyggnad eller inte.

Detta innebär att åtgärd kommer att krävas för 
korsningen inom de närmsta åren.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast motorfordon 
och inga passager för oskyddade trafikanter. 
Belastningsgraden och medelkölängderna blir 
rejält stora i framtida scenarier. De långa köerna 
på avfartsrampen bedöms få stora konsekven-
ser på trafiksäkerheten för trafikplatsen och på 
motorvägen. Sikten är god vid avfartens anslut-
ning till väg 112 och broräcket är till viss del 
genomsiktligt.

Avfart E6 

Påfart E6 N

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 288 0,0 0,16 God
B 68 0,0 0,04 God
C 190 31,4 1,12 Låg
D 36 31,4 1,12 Låg
E 235 0,4 0,48 God
F 249 0,4 0,48 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 258 0,0 0,14 God
B 63 0,0 0,03 God
C 162 1,7 0,72 Låg
D 34 1,7 0,72 Låg
E 188 0,3 0,37 God
F 200 0,3 0,37 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 276 0,0 0,15 God
B 68 0,0 0,04 God
C 174 3,8 0,85 Låg
D 36 3,8 0,85 Låg
E 201 0,3 0,41 God
F 214 0,3 0,41 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 375 0,0 0,21 God
B 89 0,0 0,05 God
C 244 180,0 2,57 Låg
D 48 180,0 2,57 Låg
E 298 0,6 0,67 Mindre god
F 316 0,6 0,67 Mindre god

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 363 0,0 0,2 God
B 89 0,0 0,05 God
C 228 133,0 1,9 Låg
D 48 133,0 1,9 Låg
E 264 0,5 0,59 Mindre god
F 281 0,5 0,59 Mindre god

Å
storpsvägen/112 Å
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Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 228 1,2 0,61 Mindre god
B 48 1,2 0,61 Mindre god
C 284 0,2 0,35 God
D 79 0,2 0,35 God
E 545 0,0 0,41 God
F 197 0,0 0,41 God

Figur 18. Avfart E6 norrgående och påfart 
E6 norrgående.

Figur 19. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Figur 20. Kapacitet och svängandelar, prognås år 2021 inklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 21. Kapacitet och svängandelar, prognås år 2021 exklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 22. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Figur 23. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) exklusive fullt utbyggda detaljplaner
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Figur 24. Avfart E6 södergående
Figur 25. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 97 0,0 0,11 God
B 98 0,0 0,11 God
C 60 0,3 0,27 God
D 120 0,3 0,27 God
E 40 0,0 0,06 God
F 35 0,0 0,06 God
G 43 0,2 0,23 God
H 98 0,2 0,23 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 194 0,0 0,17 God
B 117 0,0 0,17 God
C 79 0,4 0,36 God
D 129 0,4 0,36 God
E 55 0,0 0,08 God
F 37 0,0 0,08 God
G 46 0,3 0,32 God
H 115 0,3 0,32 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 226 0,0 0,21 God
B 149 0,0 0,21 God
C 99 0,7 0,52 Mindre god
D 169 0,7 0,52 Mindre god 
E 68 0,1 0,11 God
F 49 0,1 0,11 God
G 60 0,5 0,47 God
H 148 0,5 0,47 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 136 0,0 0,15 God
B 138 0,0 0,15 God
C 84 0,6 0,44 God
D 169 0,6 0,44 God 
E 56 0,1 0,1 God
F 49 0,1 0,1 God
G 60 0,4 0,37 God
H 138 0,4 0,37 God

Figur 26. Kapacitet och svängandelar, prognås år 2021 inklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 27. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner

Figur 28. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) exklusive fullt utbyggda detaljplaner

Trafikplats Strövelstorp avfart 
södergående trafik
För den västra delen av trafikplats 
Strövelstorp sker avfart från E6/E20 i 
södergående riktning med stopplikt i 
korsningen med väg 107. Med en viss 
förskjutning till avfartens anslutning 
ligger korsningen mellan Strövels-
torpsvägen och väg 107.

Kapacitetsberäkningen visar att da-
gens situation och ett utbyggt scenario 
(år 2021) inte har kapacitetsproblem.

För det framtida scenariot år 2014, 
med full utbyggnad, beräknas kapaci-
teten bli mindre god för trafiken som 
kommer från avfarten. Medelköläng-
derna är dock fortsatt låga.

Önskvärd servicenivå för en trafikplats 
innebär att belastningsgraden ska 
vara ≤ 0,8. 

Detta innebär att ingen åtgärd föreslås 
för denna del av trafikplatsen.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast 
motorfordon och inga passager för 
oskyddade trafikanter. Belastningsgra-
den och kölängder hålls på godtagbara 
nivåer. Sikten är god för trafiken som 
kommer på Strövelstorpsvägen. Dä-
remot är sikten begränsad för trafiken 
som kommer från avfarten, där fordon 
som kommer söderifrån på väg 107 
skyms av vegetation och slänter på 
grund av vägens kurvatur.

Helsingborgsvägen/107

Helsingborgsvägen/107
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Trafikplats Strövelstorp norr-
gående trafik
Den östra delen av trafikplats Strövel-
storp utgörs av en påfart från väg 107 
till E6/E20 i norrgående riktning.

Kapacitetsberäkningarna visar att 
korsningen beräknas ha låg belast-
ningsgrad både idag och i framtida 
scenarier, både med och utan utbygg-
naderna. Medelkölängderna för-
blir också låga.

Önskvärd servicenivå för en trafikplats 
innebär att belastningsgraden ska 
vara ≤ 0,8. 

Detta innebär att ingen åtgärd föreslås 
för denna del av trafikplatsen.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast mo-
torfordon och inga passager för oskyd-
dade trafikanter. Dagens korsning är 
idag utformad med separat vänster-
svängfält för södergående trafik på väg 
107. Belastningsgraden och kölängder 
hålls på låga nivåer. Korsningen är 
utformad med en ”sluss” där trafiken 
från väg 107 som svänger av till påfar-
ten måste väja för trafiken på påfarten. 
Det gäller därmed för de svängande 
trafikanterna att hålla koll på trafiken 
söderifrån, både på väg 107 och på 
påfartsrampen. Större fordon på väg 
107 kan skymma fordon som kommer 
på påfartsrampen.

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 225 0,0 0,12 God
B 126 0,1 0,16 God
C 133 0,0 0,07 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 253 0,0 0,14 God
B 205 0,3 0,26 God
C 164 0,0 0,09 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 328 0,0 0,18 God
B 247 0,4 0,35 God
C 365 0,0 0,20 God

Å
storpsvägen/112 Å
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ge
n/
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2

B

AC

Figur 29. Avfart E6.norrgående

Figur 30. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Figur 31. Kapacitet och svängandelar, prognås år 2021 inklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 32. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner
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Ny utfart för detalj-
plan Torlarp 3:4
Förslaget på den nya korsningen 
utgörs av en trevägskorsning där trafik 
från verksamhetsområdet Torlarp 3:4 
har väjningsplikt. 

Den planerade korsningen beräknas 
ha god kapacitet i aktuella scenarier.

Enligt VGU klassas korsningen som 
korsningstyp A–C. Önskvärd service-
nivå innebär att belastningsgraden ska 
vara ≤ 0,6. 

Detta innebär att korsningen kan 
utformas enligt detta utförande. 
Se bilaga 2.

Trafiksäkerhet och funktion
I korsningen förekommer endast 
motorfordon och inga passager för 
oskyddade trafikanter. Belastningsgra-
den och kölängder hålls på låga nivåer 
och sikten bedöms vara god för den 
tilltänkta korsningen.

Figur 33. Tänkt in- och utfart till Torlarp 3:4.

Helsingborgsvägen/107

Helsingborgsvägen/107
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Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 195 0,0 0,00 God
B 0 0,0 0,00 God
C 0 0,0 0,00 God
D 0 0,0 0,00 God
E 198 0,0 0,00 God
F 0 0,0 0,00 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 242 0,0 0,18 God
B 43 0,0 0,18 God
C 108 0,3 0,28 God
D 72 0,3 0,28 God
E 217 0,0 0,13 God
F 29 0,0 0,13 God

Antal 
fordon

Kölängd 
medel

Belastnings-
grad

Kapacitet

A 323 0,1 0,23 God
B 43 0,1 0,23 God
C 108 0,3 0,32 God
D 72 0,3 0,32 God
E 268 0,0 0,16 God
F 29 0,0 0,16 God

C

F

D

B

E

A

Figur 34. Kapacitet och svängandelar, dagens situation (2016)

Figur 35. Kapacitet och svängandelar, prognås år 2021 inklusive fullt 
utbyggda detaljplaner

Figur 36. Kapacitet och svängandelar, prognostiserad situation (år 
2041) inklusive fullt utbyggda detaljplaner
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Åtgärder
I trafikanalysen och kapacitetsberäkningen har korsningarna visat sig kunna klara både 
den prognostiserade trafikökningen till år 2041 inklusive full utbyggnad enligt gällande 
och pågående detaljplaner för verksamhetsområdet i Norra Varalöv.

Den önskvärda servicenivån för trafikplats N Varalöv är att belastningsgraden ska vara 
≤ 0,8. Den gränsen är beräknad att överskridas redan år 2020. För trafikplatsen inne-
bär det framtida scenariot för år 2041, både med och utan utbyggnad, att korsningen 
kommer få en rejäl överbelastning. Det visar att en åtgärd kommer att vara nödvändig 
oavsett om utbyggnaden av verksamhetsområdena kommer genomföras eller inte. 

I detta skede har åtgärder för trafikplatsen studerats schematiskt. Föreslagen åtgärd 
är en dropprefug/ruter-droppe. Den bör kunna inrymmas inom befintligt vägområde. 
Förslag till åtgärd enligt figur 36. 

Trafikplatsen kräver en separat utredning i form av en åtgärdsvalsstudie då trafikplat-
sen behöver utredas i ett större sammanhang. För att lösa problematiken på lång sikt 
kan en möjlig åtgärd vara att studera lösningar för både trafikplats N Varalöv samt för 
trafikplats Strövelstorp söder om området.

Figur 37. Förslag på möjlig åtgärd för trafikplatsen kan vara 
“Ruterdroppe”.
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Studie av ny in- och utfart för Torlarp 3:4
I detaljplanarbetet för detaljplan Torlarp 3:4, Norra Varalöv, krävs en fördjupad stu-
die av anslutning till väg 107. Denna studie har utgått från Trafikverkets synpunkter 
på hur korsningen kan placeras samt VGU för utformning. Följande studie ska utgöra 
ett underlag till den detaljplan som är under framtagande av stadsarkitektkontoret, 
 Ängelholms kommun. Av trafiksäkerhetsskäl önskar Trafikverket en begränsning av 
antalet anslutningar till väg 107, söder om planområdet för Torlarp 3:4. I utredningen 
har möjligheten att stänga befintliga utfarter från några av fastigheterna, bland annat 
Södra Varalöv 2:17, undersökts. 

Grunden för fastighetsbildningen i området, vid fastigheterna Södra Varalöv 2:9 (låd-
fabriken), 2:17, 2:12, 2:10 och 2:16, härrör från utbyggnaden av E6. Den sneda vägen 
är idag en samfällighet och den anlades vid fastighetsbildningen 1966. Fastigheterna 
Södra Varalöv 2:9, 2:12, 2:16 och 2:10 har tillgång till denna väg för angöring.

Fastigheten Södra Varalöv 2:17 styckades av från lådfabriken (Södra Varalöv 2:9) år 
1990 och den asfalterade infarten ingår i fastighetsbildningen. Fastigheten har inga rät-
tigheter att köra över lådfabrikens fastighet och den samfällda, sneda vägen. Kommu-
nen har inte några mandat eller medel för att stänga en befintlig infart eller att tvinga 
fram ett servitut. Alternativet att stänga infarten till fastigheten Södra Varalöv 2:17 har 
därför avfärdats.

Denna studie redovisar ett förslag på utformning av korsningen, se figur 38 samt bi-
laga 2. Kapacitetsberäkningar för korsningen redovisas i detta PM under trafikanalys, 
se sidan 16.

Förutsättningar
I dagsläget saknas anslutning till området. Den planerade utbygganden avser att möj-
liggöra verksamheter i form av industri, lager och kontor. Nuvarande hastighet på väg 
107 är 70 km/h.

I planen i figur 38 redovisas förutsättningar för placering av korsning. Ny korsning ska:

• placeras minst 50 meter från närmsta korsning. Detta gäller för anslutningar på båda 
sidor om väg 107.

• inte placeras mitt mot busshållplats.

• placeras där gång- och cykelbanan är avskild med dike.

• ritas upp för 25,25 meter lång lastbil.

• utformas så att svängrörelser undviker att gå in i motstående körfält.
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Resultat
Utformningsförslaget för en ny in- och utfart för Torlarp 3:4 uppfyller de förutsättning-
ar som angivits och följer rekommendationer i VGU. Resultatet av studien redovisas 
i Bilaga 2. 

I Bilaga 2 finns körspår redovisade och måttsättning som redovisar placeringen av 
korsningen i förhållande till de förutsättningar som redovisats ovan.

Korsningen utformas för att ge utrymme för svängrörelser inom körfältet för trafik som 
kommer söderifrån och svänger in i området och för trafik som svänger ut från området 
norrut. I utformningen av den nya korsningen har höjd tagits för de längsta fordonen, 
Lmod (lastbil, 25 meter), detta för att säkerställa att utrymme finns och att trafiken till 
och från Torlarp 3:4 inte inkräktar på mötande trafik på väg 107. Genom att ta höjd för 
Lmod i utformningen säkerställs tillräckligt utrymme för korsningen i det vidare arbe-
tet med detaljplanen. Trafikverket anser att utrymmesklass B är tillräckligt för kors-
ningen vilket innebär att det finns utrymme för möte mellan två typfordon Lbn (lastbil, 
12 meter). Därutöver ska korsningen inrymma fordonstypen Lmod men då i utrymmes-
klass C. Detta ska beaktas i det vidare arbetet med detaljprojektering av in- och utfarten 
till Torlarp 3:4. 

Utformningen av korsningen gör att den håller sig inom de ramar som utgör för-
utsättningar.
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Figur 38. Förslagsskiss på ny in- och utfart till Torlarp 3:4

Torlarp 3:4,
Norra Varalöv
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Målpunktsanalys

Nulägesbeskrivning
Områdets lokalisering och funktion
Norra Varalöv ligger i Ängelholms kommun, ca 6 km söder om tätorten. Området 
består främst av jordbruksmark med enstaka gårdar och bostadshus samt verksam-
hetsområden. Kommunens planering medger en utveckling av befintligt verksamhets-
område genom de tre detaljplaner som utgör underlag för denna studie. I målpunkts-
analysen som beskrivs mer nedan har målpunkter som kan nås av oskyddade 
trafikanter inom utredningsområdet identifierats. Verksamhetsområdet i sig bedöms 
inte utgöra någon direkt målpunkt för boende i närområdet, detta på grund av att de 
befintliga verksamheterna till största delen har bilburna besökare och arbetande. 

Längs väg 107 finns en befintlig gång- och cykelväg som leder till Ängelholm, denna 
utgör också en del i en längre cykelled som kallas för Västersjöturen. Den ingår även 
i  Cykelspåret, Skånespåret och Cykelns blå band. Gång- och cykelvägen är också 
en sträcka för cykelpendling, morgon och eftermiddag, mellan Strövelstorp och 
 Ängelholm. Hur många som trafikerar sträckan är dock inte utrett, men enligt upp gifter 
från kommunen är det endast ett fåtal cyklister per dag. Längs väg 112 i norra  delen 
av området finns i dagsläget ingen gång- eller cykelväg. Det finns inte heller någon 
 möjlighet att korsa vägen i form av anordnad gång- och cykelpassage. 

Målpunkter inom området
Inom området finns i nuläget tre större verksamhetsområden. Bland verksamheterna 
finns hotell, restaurang, mindre industrier/tillverkning, lager, kontor och en liten del 
handel. I och i anslutning till området finns även ett antal mindre företag. Både arbets-
platser och den handel och service som finns i området idag bedöms till största delen 
nås av bilburna arbetande och besökande. 

För oskyddade trafikanter är antalet målpunkter begränsat. Busshållplatserna utgör 
några av de viktigaste målpunkterna i området varifrån fotgängare kan ta sig till arbets-
platser och/eller andra identifierade målpunkter. Övriga målpunkter som identifieras i 
analysen är Hotell & Wärdshus Erikslund (i byggnaden finns även möjlighet för trä-
ning och sjukgymnastik), Preem pumpstation med tillhörande kiosk samt Orangeriet 
bistro & garden. Bäckafarm/Grillkungen restaurang & catering har endast öppet under 
helger och utgör ingen målpunkt för oskyddade trafikanter från verksamhetsområdena 
under vardagar. Utöver busshållplatserna så är de målpunkter som identifierats, med 
ett undantag, lokaliserade i den norra delen av utredningsområdet norr om väg 112, 
se figur 39. 

Målpunkter utanför området
I ett något större perspektiv har Ängelholm identifierats som en eventuell målpunkt 
möjlig att nå från utredningsområdet med kollektivtrafik, gång eller cykel. Även 
 Strövelstorp som är ett bostadsområde söder om utredningsområdet kan också utgöra 
en målpunkt då det bland annat finns skola, matbutik och idrottsplats. För utrednings-
området i sig kanske dessa inte kan antas vara vanligt besökta målpunkter för de 
oskyddade trafikanter som är aktuella inom denna utredning.  
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Kollektivtrafik
Längs med väg 107 finns två busshållplatser i anslutning till utredningsområdet. Dessa 
trafikeras av linje 506 som går på sträckan Ängelholm -Helsingborg samt linje 514 som 
går mellan Ängelholm och Åstorp. Turerna på linje 506 går med 30 minuters trafik un-
der större delen av dagen, medan linje 514 trafikeras med en buss/timme under dagtid. 
Det finns även en busshållplats längs väg 107 norr om utredningsområdet som i viss 
mån skulle kunna generera oskyddade trafikanter till området.

Under hösten och vintern 2015 har Skånetrafiken angivit att ett medeltal på ca 24 
resenärer/dag stiger på bussen på någon av de tre utpekade hållplatserna. Flest påstig-
ningar sker på hållplatserna Södra Varalöv samt Varalöv Erikslund, se figur 39. 

Den information som angivits begränsas till antalet påstigande, ingen information om 
hur många de avstigande resenärerna är finns.    

Identifierade rörelser
I utredningen fanns inledningsvis ingen trafikräkning av oskyddade trafikanter, i 
samråd med kommunen sattes därför ett antagande om noll gång- och cykeltrafikanter 
i området i nuläget. Ängelholms kommun har därefter utfört en trafikräkning av gång- 
och cykeltrafikanter 2016-09-30 (se bilaga 3). Antagandet om noll oskyddade trafikan-
ter stämmer överens med resultatet av trafikräkningen.

De rörelser som antagits som möjliga till, och inom, området är i första hand de till och 
från busshållplatserna. I övrigt har rörelserna bedömts vara begränsade till den norra 
delen av utredningsområdet och då främst till Hotell & Wärdshus Erikslund som har 
lunchservering samt kiosken vid Preem. En viss rörelse inom det befintliga verksam-
hetsområdet söder om väg 112 har antagits. Det kan röra sig om personal knuten till 
verksamheterna. Personalen kan möjligen röra sig mellan arbetsplatsen, längs med 
Produktionsvägen till Erikslund. 
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Antagen utveckling av verksamhetsområdet
Framtida målpunkter
För utredningsområdet i Norra Varalöv finns tre gällande detaljplaner och två pågå-
ende detaljplaner som möjliggör en ökad utveckling av verksamheter så som  lager 
för webhandel,  sällanköpshandel samt andra typer av verksamheter och kontor. 
Fullt utbyggt kommer dessa områden att generera mer arbetsplatser och därmed fler 
 människor som rör sig i området. I den trafikalstring som utförts med Trafikverkets 
verktyg har LOA (se figur 2) uppskattats för de tre detaljplanerna. I trafikberäkningen, 
som gjorts för vart och ett av de tre områdena, består resultatet bland annat av en upp-
skattad färdmedelsfördelning.  

Då det fortfarande till stora delar är oklart vilka typer av verksamheter som kommer 
att etableras i de planerade områdena är det svårt att uttala sig om möjliga mål punkter. 
Mest troligt kommer de nya verksamheterna i första hand utgöras av arbetsplatser 
samt den typ av service och sällanköpshandel som riktar sig till bilburna besökare. 
Men en ökad andel oskyddade trafikanter under dagtid borde kunna antas liksom att 
områdena säkerligen kommer att generera fler människor till befintliga målpunkter 
inom verksamhets området. Om någon av de nya verksamheterna anlägger personal-
restaurang i lokalerna skulle detta kunna påverka de utpekade befintliga målpunkterna 
genom att antalet besökare till dem minskar.

Busshållplatserna i området kommer att få en ökad vikt som målpunkter då trafiken till 
och från området ökar generellt i och med en utbyggnad av området

Då betydelsen av målpunkter utanför området redan i dagsläget bedömts vara 
 begränsad har inte heller möjliga framtida målpunkter utanför området analyserats 
vidare i detta arbete. 

Planerad kollektivtrafik
Den kapacitetsberäkning som gjorts visar att antalet resande med kollektivtrafik kom-
mer att öka i och med den utbyggnad av verksamheter som sker. Catenas planlagda 
område (fastighet 31:2), Torlarp 3:4 samt Norra Varalöv 2:18 genererar ca 100, 98 
respektive 69 resande med kollektivtrafik per dag.

Behovet av att bygga om den befintliga hållplatsen N Varalöv Möllebacken längs väg 
107 har redan identifierats i tidigare utredningsarbeten. Busshållplatsen behöver buss-
fickor på ömse sidor av vägen och behöver därmed flyttas till ett nytt läge (se figur 40). 
Denna åtgärd har redan projekterats i ett tidigare arbete. I anslutning till hållplatsläget 
ska även en trafiksäker gång- och cykelpassage anläggas. En ny cykelväg kommer att 
ansluta det aktuella planområdet till passagen och därefter kopplas ihop med befintligt 
gång- och cykelnät. Se figur 40.
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Figur 40. Ritning flyttad busshållplats (N Varalöv Möllebacken) samt föreslagen ny 
gång- och cykelväg in på Catenas område.
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Rörelser efter full utbyggnad
Då gång- och cykeltrafiken i området satts till noll i nulägesbeskrivningen så har 
 beräkningarna av antalet fotgängare och cyklister när området är fullt utbyggt tagit 
sin utgångspunkt i den trafikalstring som utförts med hjälp av Trafikverkets trafik-
alstringsverktyg. Verksamhetsområdenas LOA (se figur 2) samt uppskattad fördelning 
av typ av verksamhet ger en indikation om hur stor andelen av oskyddade trafikanter 
blir i området.

Färdmedelsfördelningen visar att bilresor fortsatt kommer vara det vanligaste sättet att 
ta sig till och från samt inom verksamhetsområdena, mellan 88–92% av resorna kom-
mer att göras med bil. Andelen resande med kollektivtrafik har beräknats till 3–6% av 
resorna medan fotgängare och cyklister tillsammans utgör ca 5%. Gångtrafiken antas 
primärt ske inom området.

De rörelser som identifierats i dagsläget bedöms stärkas i och med utbyggnaden av 
verksamhetsområdena. Det är främst i den norra delen som oskyddade trafikanter rör 
sig mellan arbetsplatser, kiosken och restaurang & Wärdshus. Rörelserna mellan de 
befintliga busshållplatserna och de nya verksamhetsområdena identifierats som stärkta 
framtida rörelsemönster. 

Rörelser år 2041
I Trafikverkets basprognoser, gällande från och med 1 april 2016, har en årlig ökning 
av gång- och cykeltrafiken med 0,8 % prognostiserats (Trafikverket, 2016). Uppräknat 
till år 2041 medför detta en total ökning av gång- och cykeltrafiken med ca 22 %. Då 
dagens flöden av oskyddade trafikanter är noll är det svårt att bedöma exakt vilken på-
verkan utvecklingen av verksamhetsområdena får på trafiken i området. 

Åtgärder
För att åstadkomma en trafiksäker passage för oskyddade trafikanter mellan områdena 
norr om och söder om väg 112 måste denna anläggas i anslutning till cirkulations-
platsen. I tidigare utredningar (Atkins 2014) har denna lösning bedömts vara den mest 
trafiksäkra att gå vidare med. En passage i höjd med in- och utfarten till Erikslund 
skulle vara den genaste vägen för gående, men uppfyller inte kraven enligt VGU. Skulle 
passagen läggas i anslutning till cirkulationsplatsen så är det troligaste scenariot att 
människor ändå genar över väg 112 istället för att ta sig till den anordnade passagen 
och trafiksäkerheten skulle vara fortsatt låg. Ett mitträcke på väg 112 hade eventuellt 
varit ett sätt att stävja detta på.

Då vi i analyserna för detta arbete sett att det är en mycket begränsad mängd fotgäng-
are och cyklister i området, även med den marginella ökning som uppräkningstalet för 
2041 ger och vad utbyggnaden av verksamhetsområdena genererar så anses denna ök-
ning inte vara av tillräckligt stor omfattning för att motivera en lösning som ändå inte 
skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet. 
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Slutsats
Trafikanalys
I denna utredning har trafikalstringen från den planerade utbyggnaden i Norra Varalöv 
beräknats i syfte att se hur detta påverkar Trafikverkets vägar. Till grund för trafikbe-
räkningen ligger en uppskattad verksamhetsfördelning och ett bedömt LOA (figur 2) 
för det planerade verksamhetsområdet. Trafikberäkningen visar på dagens trafikflöde, 
trafikflödet då området är fullt utbyggt (år 2021) samt prognostiserade flöden för år 
2041, inklusive full utbyggnad. 

Med de trafikflöden som tagits fram tillsammans med en uppskattning av typ av verk-
samheter samt LOA för de planerade verksamhetsområdena har en kapacitetsberäk-
ning utförts. 

Kapacitetsberäkningen visar på att trafikplats N Varalöv redan idag har låg standard 
avseende kapacitet. Kapaciteten kommer att överskridas i framtida scenarier oavsett 
om en full utbyggnad sker eller inte. 

För att lösa problematiken med trafikplats N Varalöv krävs vidare studier.  Förslagsvis 
en utredning i form av en åtgärdsvalsstudie. På lång sikt kan en möjlig åtgärd vara att 
studera lösningar för trafikplats N Varalöv samt för trafikplats Strövelstorp söder om 
området för att kunna lösa den bristande kapaciteten.

Målpunktsanalys
I målpunktsanalysen har en studie av befintliga och framtida målpunkter för oskyd-
dade trafikanter utförts. Analysen visar på att antalet målpunkter är begränsat för 
fotgängare och cyklister då hela området präglas av verksamheter och målpunkter som 
lockar bilburna besökare. Det finns några utpekade målpunkter som kan antas locka 
även oskyddade trafikanter, däribland busshållplatserna och restauranger.

Analysen har även inkluderat en studie av befintliga samt möjliga framtida rörelse-
mönster. Det finns ett möjligt, om än litet, rörelsemönster mellan verksamhetsområdet 
söder om väg 112 och området där Hotell Erikslund ligger. Med de uppräkningstal för 
fotgängare och cyklister som Trafikverket tagit fram har ökningen bedömts vara mar-
ginell. I  detta fall krävs inga andra åtgärder än den redan planlagda flytten av befintlig 
busshållplats (N Varalöv Möllebacken) tillsammans med en passage för oskyddade 
trafikanter över väg 107, se figur 39. 
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Redogörelse för trafikräkning 

Trafikräkningen för Produktionsvägen, Norra Varalöv, Ängelholm utfördes den 1 juli 2016.  

Representerar trafikräkningen ÅDT? 

Vi har gjort bedömningen att trafikräkningen kan anses representativ utifrån de verksamheter som 

finns på Produktionsvägen idag, antal anställda samt samtal med de två större verksamheterna på 

plats: Svensk Cater/Nordströms samt KM Pack. De flesta verksamheterna är antingen någon typ av 

serviceindustri, med reparationer och dylikt eller verksamheter med försäljning över internet. Vidare 

har företagen relativt få anställda. Se tabell på nästa sida. 

Undantagen är Svensk Cater AB/Nordströms och KM Pack AB, som är tillverknings-

/distributionsindustrier. Dessa verksamheter har kontaktats (2016-11-28) för att få en bild av hur 

beläggningen på företagen såg ut vid tiden för trafikräkningen.  

För Svensk Cater AB/Nordströms beskrivs att de har som mest att göra under sommarmånaderna 

juli–augusti. För denna period bemannas verksamheten upp med fler anställda på plats och fler 

transporter. Vidare beskrivs att perioden juli-augusti genererar mer trafik till och från verksamheten än 

i exempelvis november. Genom att trafikräkning genomförts i juli har den tagit höjd för den utökade 

trafik som Svensk Cater AB/Nordströms har under denna period. 

På KM Pack arbetar i snitt 18 personer på verksamheten i Norra Varalöv. Vid samtal med 

verksamheten gavs en ungefärlig uppskattning om att omkring 10 av de anställda var på semester i 

början av juli då trafikräkning genomfördes. Detta påverkar resultatet av trafikräkningen. 

Slås resultatet av trafikräkningen ut på hela året så anser vi inte trafikräkning som missvisande. 

Svensk Cater AB/ Nordströms som redan idag är den största av verksamheterna på platsen har högre 

bemanning under sommaren och mer att göra än resterande delar av året. Detta anser vi kunna väga 

upp att cirka 10 av de anställda på KM Pack hade semester under tiden för trafikräkningen om man 

ser det i ett helårsperspektiv.   
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Tabell 1 
 

Företag Adress Antal anställda Bedömning påverkan på 

trafikräkning, semester 

Kommentar 

Bäckafarm/Grillkungen Produktionsv. 1 Inga uppgifter Ingen direkt påverkan av semester Enbart öppet på helger, servering. Viss trafik catering på 

vardagar.  

Lacklux Produktionsv. 2 Inga uppgifter Ingen direkt påverkan av semester  

Skadeverkstaden i 

Varalöv AB  

Produktionsv. 2 1 Ingen påverkan av semester Få anställda 

Svensk Cater AB/ 

Nordströms 

Produktionsv. 3 64 Högre bemanning juli-augusti, mer 

trafik.  

Kontakt med verksamhet 2016-11-28. Juli-augusti bemannas 

verksamheten upp- mer trafik än övriga delar av året.  

Slp Trade AB Produktionsv. 6 3 Ingen påverkan av semester Få anställda 

Imex AB Produktionsv. 8 7 (oklara 

uppgifter) 

Ingen direkt påverkan av semester Företagen på Produktionsv. 8 verkar ha gemensamma ägare 

och till största delen gälla försäljning online. 

Skruvnet Produktionsv. 8 Se ovan Se ovan  

Spårab Produktionsv. 8 Se ovan Se ovan  

KM Pack AB  Produktionsv. 11 Ca 18  Påverkat av semester Kontakt med verksamhet 2016-11-28. Ungefärlig uppskattning 

att omkring 10 personer var på semester vid tiden för 

trafikräkning. 
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