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KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR
ÄNGELHOLM
__________________________________________________________________________

SYFTE OCH OMFATTNING
Avsikten med kompletteringen är att klargöra de frågeställningar som kommit upp vid
trafikplanens behandling i kommunfullmäktige. Rapporten inleds med en beskrivning av
gemensamma förutsättningar, därefter följer tre kapitel av utredande karaktär och till sist
sammanfattande svar på de tre frågor som ställts, således:

A. Förutsättningar
Här beskrivs på en översiktlig nivå kommunens tillväxt fram till 2030 när det gäller boende
och verksamheter, dagens resmönster, beräkningar av framtida trafikmängder för år 2030
samt vilka antaganden som gjorts vid beräkningarna.

B. Trafikutredning för en ny förbindelse i väster
Här beskrivs den nya förbindelsens funktion i trafiknätet, resultatet av genomförda
trafikberäkningar samt analyser av den nya trafikledens effekter för trafikens fördelning och
på vilket sätt den påverkar strukturen i trafikplanen.

C. Fördjupad beskrivning av den centrumnära trafiken
Omfattar nyttotrafik, övrig fordonstrafik samt oskyddade trafikanter i perspektivet av såväl
trafikplanens trafikstruktur som en ny förbindelse i väster.

D. En diskussion kring hur den framtida biltrafiken kan påverkas
I avsnittet diskuteras hur trafikens omfattning och fördelning på trafikslag kan påverkas
givet samma tillväxt som i kommunens planering, men med en alternativ utveckling för
trafiken.

E. Svar på frågorna i kommunfullmäktiges att-satser
I flertalet avsnitt finns text som är markerad med grönt. Denna text innehåller slutsatser
som kan dras av det material som redovisats eller en summering av innehållet i aktuellt
avsnitt.
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A. FÖRUTSÄTTNINGAR
Beräkningarna för den framtida trafikens storlek utgår från kommunens planering för
bostäder och verksamheter. Hur många invånare tillkommer och var? Vilka verksamheter
tillkommer och var?

Befolkningstillväxt
Utgångspunkten är att planeringsmålet för kommunen som helhet är satt till en ökning med
1% per år, vilket motsvarar ungefär 400 nya invånare per år. I kommunens långsiktiga
planering anges områden för boende och verksamheter som kan tas i anspråk för framtida
tillväxt för en period som sträcker sig 50 år fram i tiden, se bilaga 1. För bostadsområden
anges ett ungefärligt tal för hur många bostäder som kan inrymmas, för verksamhetsområden enbart ytan.
Siffrorna i tabell 1 utgår från detta material men har avgränsats till år 2030. Varje
bostadsenhet motsvarar i kommunens planering 1,6 personer (genomsnitt för lägenhet, villa,
radhus). Med hjälp av detta värde har befolkningstillväxten fördelats på de olika
utbyggnadsområdena.
Tabell 1 Befolkningstillväxt fram till 2030
Område (tätort)
Ängelholm staden

2011

2030

Tillväxt
antal

Tillväxt
%

23200

28200

5000

+21

Skepparkroken-Björkhagen

800

900

100

+13

Vejbystrand-Magnarp
Hjärnarp

2550
1050

3000
1300

450
250

+17
+23

Munka Ljungby

2800

3300

500

+18

Strövelstorp

1100

1300

200

+18

Övriga

850

1200

350

+40

Summa tätorter
Utanför tätort

32350
7150

39200
8300

6850
1150

+21
+16

Kommunen

39500

47500

8000

+20

Närmare 60% av befolkningen bor inom staden (tätorten Ängelholm inklusive Skälderviken).
Ungefär 20% bor i de fyra största tätorterna utanför staden, Munka Ljungby, VejbystrandMagnarp, Strövelstorp och Hjärnarp. Återstående 20% bor i mindre tätorter eller på
landsbygden. Det är alltså inte alldeles enkelt att skapa attraktiv kollektivtrafik.
Den långsiktiga planeringen innebär bara marginella förändringar i det nuvarande
bebyggelsemönstret. Man kan alltså konstatera att det spridda mönstret består.
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Tillkommande verksamheter
Kommunens planering innehåller stora ytor och en bedömning av vilken typ av verksamheter
som kan förväntas i framtiden. Till detta kommer en osäkerhet om i vilken takt och med
vilket innehåll som verksamheterna inom Valhall Park och Tvärbanan utvecklas. Ytornas
fördelning geografiskt framgår av bilaga 1.
Enligt senaste statistik (2008) uppgår antalet sysselsatta inom kommunen till 16100
personer (dagbefolkning). Tillskottet av boende motsvarar ca 3400 sysselsatta med
oförändrad förvärvsfrekvens. Till detta kommer nya verksamheter exempelvis sådant som
kan utvecklas inom Valhall Park eller inom Stationsområdet med sitt centrala och
stationsnära läge. Ny handel kan även utvecklas inom Midgårdsområdet.
Bild 1 visar några av de större nya verksamhetsområdena inom staden och exempel på
målpunkter som Havsbaden, centrum, Midgårdens handelsområde, järnvägsstationen, nya
Badhuset och Arenan (ligger just nu fel i bilden). Det bör påpekas att Skörpinge blir enligt
planeringen inte bli utbyggt förrän efter år 2030. Att det finns med i bilden ska tolkas som en
illustration av att kommunens planering för nya verksamheter i hög grad fokuseras på
områden utmed Kungsgårdsleden. Med andra ord ett perifert läge i staden, men med hög
tillgänglighet för godstransporter, inte minst från motorvägen.

Bild 1 Exempel på nya verksamhetsområden och målpunkter inom stadsområdet
De tunga verksamhetsområdena ligger i dagsläget öster om Västkustbanan. Planeringen
innebär en förstärkning inom de östra stadsdelarna. Nya stora verksamhetsområden
tillkommer dessutom i norr inom Valhall Park och Tvärbanan. Tunga målpunkter för handel
och fritid finns också i öster. I väster ligger hav och skog som målpunkter för både turism
och fritid.
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Nuvarande resmönster enligt resvaneundersökningen 2007
Kommunen som helhet
I Ängelholm gör man i genomsnitt 2,7 förflyttningar per invånare och dag varav 1,9 med bil,
71%. Men det finns även de som använder bussen och tåget (främst pendlare) eller som går
och cyklar (inom tätorterna). Bilanvändningen är alltså ganska hög. En del av förklaringen
ligger i att många bor på landsbygden där det ibland inte finns tillgång till kollektivtrafik, i
varje fall inte tillräckligt attraktiv. Ungefär 20% av kommunens befolkning bor i mindre
tätorter eller på landsbygden, se tabell 1 ovan.

Tabell 2 Val av färdmedel, kommunen som helhet
Färdsätt

Inom

In och ut

Totalt

Gång

9000

16%

-

9000

9%

Cykel

6400

12%

3000

6%

9400

9%

Buss/tåg

2800

5%

8900

18%

11700

11%

Bil

37800

67%

36800

76%

74600

71%

Totalt

56000

48700

104700

Något mer än hälften av alla resor sker inom kommunen, 20% går söderut, 14% norrut,
10% österut och 3% västerut. Helsingborg är främsta målpunkt både totalt och när det
gäller arbetsresor. Ängelholm är en pendlingskommun, mer än hälften av arbetsresorna
går till målpunkter utanför kommunen, varav 28% söderut och 12% norrut huvudsakligen till
Båstad (kommun). Till vardags handlar man på hemmaplan. Resvaneundersökningen ger
inte besked om hur man gör till helgen.

Tabell 3 Målpunkter
Målpunkt

Alla resor

Arbete

Inköp

%

%

vardagar
%

Inom Ängelholm

53

43

71

Helsingborg

15

22

7

Båstad

9

9

9

Åstorp
Höganäs

5
3

6
5

8

Klippan

3

2

Örkelljunga

2

2

2

Övriga norrut

3

3

2

Övriga österut
Övriga söderut

2
5

2
6

1

104700

23200

11500

Totalt
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Bilen är det vanligaste färdmedlet till målpunkter utanför kommunen - oavsett målpunkt.
Andelen som väljer bil varierar inom ett stort spann, mellan 50 och 97%. Genomsnittet
ligger på 76%. Tittar man på färdmedelsvalet till Helsingborg och Malmö/Lund så kan man
skönja en tendens till ökat kollektivt resande med tåg, vilket är intressant med tanke på de
nya stationer som planeras.
Tabell 4

Val av färdmedel till några av de större målpunkterna utanför kommunen

Målpunkt
Helsingborg
Båstad
Åstorp
Höganäs
Lund/Malmö

Totalt in/utfart

Bil

Koll

Övrigt

Totalt

10600
69%
7000
79%
4550
97%

4050
26%
1250
14%
0

750
5%
650
7%
150
3%

15400
100%
8900
100%
4700
100%

2700
81%
1500
50%

300
9%
1250
39%

300
10%
300
11%

3300
100%
3050
100%

37000
76%

9000
18%

2700
6%

48700
100%

I Ängelholm gör man i genomsnitt 2,7 förflyttningar per invånare och dag varav 1,9 med bil.
Bilen är det vanligaste färdmedlet till målpunkter utanför kommunen - oavsett målpunkt.
Bilanvändningen är alltså ganska hög, men det finns även de som använder bussen och
tåget (främst pendlare) eller som går och cyklar (inom tätorterna). Något mer än hälften av
alla resor sker inom kommunen, 20% går söderut, 14% norrut, 10% österut och 3%
västerut. Helsingborg är främsta målpunkt både totalt och när det gäller arbetsresor.

Beräkningar av framtida biltrafik
Den framtida biltrafiken har beräknats i tidigare utredningar. I Tekniska kontorets utredning
”Förbindelser över Rönne å vid Klippanvägen och Varvsvägen, 2009” gjordes beräkningar
med beräkningsmodellen Contram. Beräkningsmodellen har därefter använts i arbetet med
trafikplanen, men successivt justerats med hänsyn till nya förutsättningar, exempelvis vad
gäller markanvändningen och vilket beräkningsår man vill använda. I trafikplaneförslaget
från 2011-01-31 användes år 2020 som beräkningsår.
Trafikberäkningarna ska nu avse år 2030 och utgå från en delvis annorlunda markanvändning. Beräkningsmodellen har därför justerats ännu en gång för att motsvara de nya
förutsättningarna.
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I beräkningarna används i huvudsak samma alstringstal som i trafikplanen, dels för
jämförbarhetens skull, dels för att bebyggelsemönstret är i stort sett oförändrat. Denna
modell kan därför betraktas som en sorts grundmodell som sedan kan bilda utgångspunkt för
en diskussion kring alternativa framtida utvecklingar. Ett exempel på detta ges i kapitel D.
Beräkningarna för år 2030 landar på 101000 bilresor per dygn som berör prognosområdet,
som i stort sett motsvarar staden. Resorna utförs antingen med start och mål inom
prognosområdet eller som resor med bil till eller från området. I totalen ingår också
företagens resor med personbil och lastbil. Hushållens personbilsresor svarar för ca 88000
bilresor per dygn, vilket motsvarar ca 1,8 bilresor per invånare och dygn, alltså aningen
lägre än idag. Grundmodellen motsvarar således något av ett ”trendalternativ”.
För att inte underskatta verkligheten, särskilt i den norra delen av staden, förutsätts i
beräkningarna att verksamheterna inom Valhall Park och Tvärbanan utvecklas i samma takt
som övriga utbyggnadsområden. Tillväxten blir därför betydligt större för näringslivets
transporter. En stor del av dessa transporter berör dock endast de yttre delarna av
prognosområdet, exempelvis från motorvägen till lager och industriverksamheter i de östra
delarna av staden. Räknas även dessa transporter in så ökar antalet bilresor (personbilar och
lastbilar) med 35%.
Modellberäkningarna innebär att antalet bilresor ökar med ca 35% med denna samtidiga
utveckling som förutsättning. I detta tal ingår såväl hushållens resor som näringslivets
transporter. En stor del av näringslivets transporter går dock direkt ut mot omgivande
vägnät, vilket gör att antalet bilresor inom staden endast ökar med ca 25%.
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B. Trafikutredning för en ny förbindelse i väster
Trafikplaneförslaget 2011-01-31 hade fokus på planeringen för de närmaste 10 åren, men
gjorde även en utblick för behov som kan uppkomma efter 2020, följande kursiva text är
hämtad från trafikplaneförslaget:
_____

Behov efter 2020
Varvsvägen
På längre sikt kan förutsättningarna förändras. Fortsatt stark utveckling i de norra delarna av kommunen
kan på lång sikt motivera en kompletterande förbindelse vid Varvsvägen. Man bör dock observera att
analyserna visar att det uppstår risk för en ny ”västlig förbifart”, dvs att trafik från norr mot söder väljer
att färdas via Varvsvägen-Reningsverksvägen-Landshövdingevägen i stället för DanielslundsgatanKristian II:s väg.
Analyserna visar att förbindelserna via Varvsvägen och Pyttebron/Hembygdsparken till viss del
konkurrerar med varandra, vilket betyder ökad kostnad och mindre nytta av den enskilda förbindelsen
om båda byggs. Förbindelsen via Varvsvägen måste således motiveras av stark framtida tillväxt i de
norra delarna av kommunen.

Ny förbindelse väster om Västkustbanan
Två förbindelser har studerats. Syftet med båda är att försöka avlasta Landshövdingevägen och att nå
områdena väster om Västkustbanan.
Analyserna visar att om man utgår från läge A, Kulltorpsvägen, så får förbindelsen mindre än 200 bilar
per dygn, där ca 100 är ett nytillskott ”hela vägen” främst riktat till målpunkter i Kulltorp och Södra
Utmarken. Fartdämpning längs Landshövdingevägen ökar inte flödet nämnvärt. Det geografiska
motståndet är alltför stort. Väljer man däremot att gå i läge B, Sandåkravägen, så blir förbindelsen mer
attraktiv. Upptagningsområdet blir större både i söder och norr. Trafikflödet ökar till ca 1000 bilar per
dygn. En viss avlastning, ca 300, uppkommer vid Landshövdingevägen. Effekten är dock inte så stor i de
centrala delarna att det finns motiv att lägga en ny förbindelse via Sandåkravägen.
En ny förbindelse via Kulltorpsvägen kan däremot bli intressant för framtida utveckling väster om
Västkustbanan. Redan nu kan det vid soliga sommardagar bli mer trafik via Kulltorpsvägen än vad de
utförda analyserna för en vardagssituation visar, men ändå inte tillräckligt för att fram till 2020 motivera
en ny väg mot Havsbadsvägen och ny planskildhet under Västkustbanan.

_____
Resultatet av utblicken blev att båda förbindelserna markerades som reservat för framtiden.
Fokus ligger nu på 2030, dvs ytterligare 10 år fram i tiden. År 2030 beräknas fler områden
ha blivit utbyggda både i de norra och södra delarna av kommunen. Förutom vid järnvägsstationen (blandat bostäder och verksamheter som i beräkningsmodellen antas vara lika
fördelat på respektive sida om järnvägen) och Parallelltrapetsen (bostäder) har ingen ny
bebyggelse tillkommit väster om järnvägen.
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Det nya i denna utredning är att de två reservaten fogas ihop till en sammanhängande yttre
fördelare i väster med primär uppgift att fungera som ett komplement till Kungsgårdsleden,
särskilt för de nya områden som tillkommit och för besökare till de målpunkter som ligger
väster om järnvägen. Man ser i bild 2 att den nya förbindelsen har ett bra läge rent
geografiskt, men som tyvärr begränsas avsevärt genom den barriär som Västkustbanan
utgör. Kontakt mellan västra och östra sidan finns endast vid Havsbadsvägen och
Kulltorpsvägen där det liksom i trafikplaneförslaget förutsätts en ny tunnel.

Bild 2 Nya bostadsområden fram till 2030
Ofärgad cirkel motsvarar nuvarande befolkning, färgad cirkelyta tillkommande befolkning.
De två svarta ringarna markerar brytpunkter i norr och söder. Från den norra till den södra
är det ungefär 500 m närmare via den västra förbindelsen trots den krokiga sträckan vid
Havsbadsvägen.
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Vad blir då effekten av den nya förbindelsen?
Beräkningarna visar följande resultat jämför bild 3 på nästa sida.
Den södra delen beräknas få ca 1900 bilar per dygn år 2030. Ungefär 1200 av dessa följer
med ”hela vägen” från söder till norr, exempelvis till Valhall Park eller vidare mot Båstad.
Från norr väljer man den nya förbindelsen mot Södra Utmarken och Höganäs. Den norra
delen förbi reningsverket får mer trafik, huvudsakligen riktad mot de västra delarna av
centrum.
Nybron avlastas endast med 1700 bilar per dygn. Avlastningen innebär att trafiken över bron
minskar från ett beräknat framtida värde på 11100 bilar per dygn till 9400. Således kvarstår
en ökning med ca 26% i förhållande till nuvarande flöde, 7600 bilar per dygn.
Analyserna visar att infartstrafik från norr mot de västra delarna av centrum väljer att färdas
via ”Varvsvägens förlängning”. Den nya förbindelsen tar således över Danielslundsgatans
nuvarande funktion som infart för trafik norrifrån.
Trafiken ökar förbi stationen och längs Landshövdingevägen(förbi Hälsostaden och nya
Badhuset). Huvuddelen av denna trafik hämtas från Kristian II:s väg.
Den begränsade effekten på Nybron tydliggör att den västra förbindelsen får en annan
uppgift i trafiksystemet än Pyttebron. Den fungerar mer som komplement till Kungsgårdsleden genom att dra till sig trafik från norr till de sydvästra delarna av staden. Den fungerar
också som infart från norr till de västra delarna av centrum. Den tar över Danielslundsgatans
nuvarande funktion som infart från norr. Negativt är att trafiken ökar förbi stationen och
längs Landshövdingevägen.
Det bör noteras att effekterna förutsätter att på avsnittet från tunneln under järnvägen vid
Kulltorpsvägen fram till strax söder om Banskolan förutsätts förbindelsen ha en skyltad
hastighet på 70 km/tim. Om hastigheten istället sätts till 50 så förloras en stor del av den
övergripande effekten. Det bör också noteras att det i dagsläget inte finns någon
bilförbindelse alls mellan Kulltorpsvägen och Banskolan.

12

2011-06-20
Lars Nilsson

Bild 3 Omfördelning av trafik som följd av den nya förbindelsen, bilar per dygn
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Vad blir då effekten om förbindelsen via Pyttebron tillförs i bilnätet?
Beräkningarna ger följande resultat, jämför bild 4.
Pyttebroförbindelsen medför i huvudsak två förändringar. Dels sker det en tydlig
överflyttning från stråket Östra vägen-Östergatan-Nybron till motorvägen-KlippanvägenPyttebron, dels återfår Danielslundsgatan en del av infartstrafiken mot centrum.
Förbindelsen via Pyttebron fungerar således som avsett, nämligen som en förlängning av
Klippanvägen.
Trafiken minskar nu ytterligare vid Nybron. Utöver de 1700 som flyttades genom
Varvsvägens förlängning så minskar nu trafiken med ytterligare 4500 bilar per dygn.
Återstående flöde blir därför 11100-1700-4500 = 4900 bilar per dygn att jämföras med det
nuvarande flödet på 7600. Således en minskning på ca 35%.
Även Östergatan får en välbehövlig avlastning till förmån för busstrafik och cykeltrafik längs
gatan samt för centrumorienterad besökstrafik och nyttotrafik.
Kungsgårdsleden är sedan länge den övergripande ryggraden i stadens biltrafiknät. Den
ingår också i det regionala vägsystemet. Stråket Margretetorpsvägen-Kristian II:s väg är
”stadens” huvudgata med uppgift att fungera som en central fördelare av trafik till stadens
olika delar. Östergatan ska primärt fördela trafiken till centrum.
Förbindelsen via Pyttebron ingår därför som ett viktigt element i trafikplaneförslaget.
Förbindelsen har flera trafiktekniska fördelar och bygger vidare på tidigare planering. Den
skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av centrum och de västra delarna av staden.
Klippanvägen med dess förlängning västerut blir en huvudförbindelse i öst-västlig riktning
från motorvägen till havet. Östra vägen blir huvudinfart till centrum. Från den når besökaren
flertalet centrala parkeringsytor.
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Bild 4 Omfördelning då förbindelsen via Pyttebron tillkommer i det tidigare nätet med ny
förbindelse i väster, bilar per dygn

15

2011-06-20
Lars Nilsson

Vad kan den nya förbindelsen i väster kosta?
I arbetet med trafikplanen gjordes översiktliga bedömningar av kostnaderna för de 6 olika
förbindelser som studerades. Bedömningarna utgick från generella erfarenhetsvärden och
kan alltså inte ta hänsyn till eventuella specifika kostnader i det enskilda alternativet.
Avsikten var i första hand att få en uppfattning och hur de olika alternativen förhöll sig till
varandra. Den fördjupade utredning som Tekniska kontoret påbörjat på kommunstyrelsens
uppdrag kommer däremot att ge bättre besked om det absoluta beloppets storlek.
De översiktliga bedömningarna visade att såväl alternativet Kulltorpsvägen som Varvsvägens
förlängning medförde högre kostnader än förbindelsen via Pyttebron. Noteras ska då att
alternativen Kulltorpsvägen och Varvsvägen inte var förbundna med varandra. Av detta följer
att kostnaden för den nya förbindelsen i väster blir mer än dubbelt så hög som förbindelsen
via Pyttebron. Det kan handla om storleksordningen 150 Mkr eller mer.

Slutligen en kommentar till noteringen i en av kommunfullmäktiges att-satser, nämligen
att ”Trafikutredningen i samband med att detaljplan för Parallelltrapetsen antogs visar på att
det inte finns någon överbelastning av trafik varken på Havsbadsvägen eller vid
Stadsparken”. Så här står det i trafikutredningen.
_____

Trafikökningen på Nybron uppgår till ca 10%. Belastningarna ökar därför något i de två lite trånga
korsningarna mellan Nybrogatan och Storgatan respektive Östergatan och Skolgatan. Kapaciteten i
korsningarna bedöms dock vara tillräcklig. Bullernivån påverkas endast marginellt, ökningen är mindre
än 0,5 dBA, vilket inte är hörbart. Utförda luftmätningar visar att det finns goda marginaler till de nivåer
som anges i miljökvalitetsnormerna1.
Trafikökningen bör således inte innebära några problem i sig. Men tillsammans med andra etableringar
kan trafikökningarna hamna i konflikt med andra kvaliteter man vill uppnå inom centrumområdet. Stråket
längs Nybrogatan-Skolgatan och de två korsningarna vid Storgatan och Östergatan är ett huvudstråk för
alla trafikslag, standarden har brister inte minst för gång- och cykeltrafiken.
_____

Trafikplaneförslaget behandlar just dessa andra, tillkommande etableringar. Fram till 2030
förutsätts enligt kommunens planering att Stationsområdet som helhet är utvecklat, vilket
kan betyda uppemot 3500-4000 nya bilresor att jämföra med Parallelltrapetsens ca 800. Till
detta kommer aktuella Betan och andra förtätningsobjekt i centrala staden.

1

Beslutsunderlag Miljöbedömning Nytt Badhus
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C. Fördjupad beskrivning av den centrumnära trafiken
Tankarna för centrum är summariskt
redovisade i trafikplaneförslaget, vars
främsta uppgift är att lägga en
övergripande grund för hur trafiken
inom de olika delarna av staden kan
utvecklas. Olika åtgärder har dock
studerats för att få ett grepp om hur
de kan bidra exempelvis till en fortsatt
utveckling av centrum.

Bild 5 Idén för gatunätets utveckling i centrum enligt
trafikplaneförslaget

Bild 5 illustrerar ett exempel på vad
som kan göras med stöd av en ny
förbindelse via Pyttebron. Gågatan
kan utvidgas både norrut förbi
Nybrogatan och söderut mot Vita
Räck. Nybrogatan och Nybron kan
omvandlas till samma typ av gata
som nu håller på att byggas förbi
Stortorget, så kallad ”Shared Space”,
där gående får högsta prioritet men
där även bussar, cyklister och bilar får
vara. Stadsparken kan således få en
annan inramning på norra sidan.
Det lokala gatunätet behålls i stort
sett intakt så att nyttotrafiken kan nå
butikerna, att besökare kan nå
parkeringsplatserna och att boende
kan nå sina fastigheter.
Biltrafikflödet minskar med Pyttebron
både på kort och lång sikt. Det
framtida värdet beräknas till 4900
bilar per dygn att jämföras med
dagens ca 7600. Den nya förbindelsen
i väster har sämre effekt och
möjliggör inte samma utveckling av
gågatan eller Nybron, se bild 6.
Teckenförklaring:

Bild 6 Idén för gatunätets utveckling i centrum tillsammans
med den nya förbindelsen i väster

Blå färg: Huvudgatunätet
Grön färg: Gator som samlar upp och
fördelar lokal trafik
Gul färg: Gågata
Gul/grön: Delat gaturum modell Shared
Space
Svart färg: Lokala gator
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I bild 7 illustreras mer i detalj hur det
skulle kunna bli förbi Stadsparken om
den nya förbindelsen via Pyttebron
tillskapas.
Det bör kanske påpekas att det är
fullt tillåtet att angöra en fastighet
(butik) även via en gågata. Varutrafiken kommer alltså fram.

Bild 7 Så här skulle det kunna se ut förbi Stadsparken

Bild 8 beskriver hur dagens och stora
delar av framtidens parkeringsmöjligheter ser ut. Det skisserade
systemet i bild 5 (och i trafikplaneförslaget) ger fortsatt, likvärdig
kontakt med i princip alla parkeringar.

Bild 8 Dagens parkeringsmöjligheter
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D. En diskussion kring hur den framtida biltrafikens
omfattning kan påverkas
Rent generellt kan man diskutera två typer av åtgärder för att begränsa biltrafiken, åtgärder
som stärker trafiksystemets olika delar och åtgärder som styr i den riktning man vill.
Stärkande åtgärder kan handla om att göra andra färdmedel mer attraktiva.
Gångtrafiken är mer lokal, ger inget på mer övergripande nivå, men ger fördelar för
stadslivet och hälsan. Bra gångvägar till hållplatsen är även viktigt för kollektivtrafiken.
Bättre cykel, det finns en ny cykelplan, som rimligen borde förbättra möjligheterna att röra
sig med cykel både inom kommunens olika tätorter och mellan. Avståndet från nya Stenelid
in till centrum är ca 5 km, dvs klart inom cykelns räckvidd. Resvaneundersökningen visar att
Ängelholm redan är något av en cykelstad, men ett väl utvecklat cykelnät kan öka cyklandet
ytterligare.
Det finns ett konkurrensförhållande mellan cykeln och bussen, däremot inte mellan cykeln
och tåget. Där är cykeln ett viktigt komplement. Det är svårt att uppskatta hur stor andel av
bilisterna som kommer att cykla framöver. I Helsingborg gjordes beräkningar av cykelplanens effekter som visade på en reduktion av biltrafiken på ca 2%. Ängelholm har kortare
avstånd och gynnsammare topografi och är redan något av en cykelstad. En reduktion
(överflyttning) på 5-10% fram till 2030 borde därför vara möjlig, vilket omsatt till det
framtida resandet inom staden (beräkningsområdet) skulle betyda ca 4000 bilresor mindre
(utspritt på gatunätet som helhet).
Bättre kollektivtrafik, där det nya stadslinjenätet är trafikplaneförslagets verktyg. Här är
troligen effekten mindre. Till och från staden kan säkert en del förbättringar vinnas. Utökad
tågtrafik är en annan möjlighet. Stationsområdet ligger runt stationen, vilket innebär att
särskilt pendlare med fördel kan nå sina arbetsplatser med tåg. Detta ingår i trafikberäkningarna, dock i ”försiktig grad”. En ytterligare reduktion med sammantaget ca 500
bilresor bör vara fullt möjlig.
Även nya stationen i Barkåkra kommer att medföra ökat resande med tåg. Inte till staden,
men för de som pendlar till arbete och utbildning i orter längs Västkustbanan. För området
runt Barkåkra station, inklusive verksamhetsområdet Valhall Park bör bilanvändningen kunna
minska. När det gäller Stenelid och Valhall Park har det redan i trafikberäkningarna tagits
höjd för det stationsnära läget, men även här i ”försiktig grad”. Nära placering av bostäderna
och väl utvecklade förbindelser till stationen kan ge mer, kanske en ytterligare reduktion på
1000 bilresor.
Mobility management bedöms inte få någon ”egen” effekt. Beteendepåverkan behövs för att
uppnå effekten av andra åtgärder.
Det kan också handla om att skapa en ny struktur i bilnätet, som lockar över bilarna till
andra färdvägar. En stor del av den nya strukturen är grundlagd genom Kungsgårdsleden.
Den nya förbindelsen i väster kan också ha betydelse i detta sammanhang, likaså
förbindelsen via Pyttebron. Det bör noteras att ambitionen med de nya förbindelserna är inte
att förbättra för biltrafiken, snarare att flytta biltrafiken från gator som behövs bättre för att
andra trafikslag ska kunna utvecklas.
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Styrande (kommunala) åtgärder kan exempelvis handla om att reglera parkeringen genom
begränsning av tider och att ta ut avgifter. Det kan också handla om att reglera hur man ska
använda gatunätet. Sådant har skett och ingår också som en del i trafikplaneringen, jämför
exemplet för centrum i kapitel C.
Effekten av en eventuell parkeringsreglering är svår att uppskatta. Resvaneundersökningen
ger inte besked om antalet arbetsresor med bil till centrum. För att ändå få en grov
uppfattning kan man resonera som följer. Normalt brukar centrum och centrala staden dra
till sig ungefär 20% av trafiken inom ett stadsområde. Normalt består trafiken av ca 30%
arbetsresor. För Ängelholms del skulle det då bli ca 4500 arbetsresor med bil. Avgifter
kommer att påverka bilanvändningen. Hur mycket beror på många olika faktorer. En
reduktion på 25-30% är ganska normal. Här skulle det betyda ca 1000 bilresor färre.

Det är svårt att ange vilken samlad effekt som kan uppnås genom de olika åtgärderna. Alla
har till uppgift att förmå bilister att välja annat färdsätt eller en annan färdväg. Åtgärderna
jobbar så att säga på samma marknad. De bör därför ses som ”paket”, där en enskild åtgärd
stödjer andra. Summerar man de siffror som redovisats ovan så skulle hushållens
bilanvändning minska med ca 10% i förhållande till de siffror som ingår i utredningens
beräkningar. Som helhet betyder detta en minskning med ca 6% fram till år 2030. En
medveten, långsiktig insats i syfte att minska biltrafiken kan ge ökad effekt.
Huvuddelen av den reduktion som skisseras i kapitlet sprids på gatunätet i sin helhet. Den
ytterligare effekt som kan vinnas inom Stationsområdet påverkar flödena för den nya
förbindelsen i väster och förbindelsen via Pyttebron. Eftersom trafiken sprider sig på flera
tillfartsvägar så blir effekten på den enskilda förbindelsen mindre. I båda fallen kan man
räkna med en minskning på ett par hundra bilar per dygn.
Ytterligare effekt från Barkåkra station minskar flödena på den nya förbindelsen i väster,
framför allt i den norra delen, men även på den södra. På den norra delen minskar trafiken
med ca 700 bilar per dygn.
Parkeringsreglering i syfte att minska arbetsresor med bil kommer främst att påverka trafikmängderna in mot centrum och på de gator som förmedlar trafiken till parkeringsplatserna.
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E. Svar på frågorna i kommunfullmäktiges att-satser
Två av att-satserna har ungefär samma formuleringar. De behandlas därför gemensamt.
Satserna har följande lydelse i kommunfullmäktiges beslut:

att komplettera trafikplanen med ytterligare förtydliganden och uppdrag kring den
centrumnära trafiken för såväl nyttotrafik, övrig fordonstrafik som för de oskyddade
trafikanterna
att komplettera trafikplanen med ytterligare förtydliganden och uppdrag kring den
centrumnära trafiken för såväl nyttotrafik, övrig fordonstrafik som för de oskyddade
trafikanterna och därvid ta hänsyn till FÖP Södra Ängelholm och FÖP Barkåkra.
I kapitel C utvecklas de tankar som legat till grund för trafikplaneförslaget. Den föreslagna
förbindelsen via Pyttebron skapar genom omfördelning av trafiken förutsättningar för en
fortsatt utveckling av gågatan norrut och söderut samt en omdaning av området kring
Stadsparken och Nybron. Den nu utredda förbindelsen i väster medger inte ensam denna
möjlighet.
Den nya strukturen skapar också bättre förutsättningar att gå och cykla i centrum.
Nyttotrafik och besökare kan nå sina resmål på ett lättare sätt genom de avlastningar som
den nya strukturen i trafikplaneförslaget medför.
Såväl FÖP Södra Ängelholm som FÖP Barkåkra ingår i analyserna, likaså övrig tillväxt enligt
kommunens långsiktiga planering. Förutsättningarna redovisas närmare i kapitel A.

Återstående att-sats har följande formulering.

att ny trafikutredning görs där trafiken leds runt centrum med inriktning mot år 2030
och att utbyggnadsområdena Fridhems och Stenelids ökade trafikbelastning ingår.
Hänsyn ska tas till att pågatågstationer planeras både i norra och södra Ängelholm.
Denna trafikutredning ska jämföras med aktuell Trafikplan och analys av
trafikmängden och kostnaden både vad avser trafiken från norr kontra söder.
Trafikutredningen i samband med att detaljplan för Parallelltrapetsen antogs visar på
att det inte finns någon överbelastning av trafik varken på Havsbadsvägen eller vid
Stadsparken
Trafikutredningen redovisas i kapitel B, förutsättningarna i kapitel A. Hänsyn till pågatågsstationen i Barkåkra ingår i förutsättningarna och utvecklas ytterligare i kapitel D. Ny station
i Vegeholm är inte prioriterad i kommunens planering. Den kommer heller inte att påverka
de slutsatser som kan dras av trafikutredningen.
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Den nya förbindelsen i väster har en helt annan uppgift i trafiksystemet än förbindelsen via
Pyttebron. Förbindelsen i väster fungerar som komplement till Kungsgårdsleden genom att
dra till sig trafik från norr till de sydvästra delarna av staden. Trafiken tas primärt från
stråket Margretetorpsvägen-Kristian II:s väg. Den norra delen (Varvsvägens förlängning) tar
över Danielslundsgatans nuvarande funktion som infart norrifrån till de centrala delarna av
staden, men den ger inte någon större avlastning på Nybron. Den ger alltså inte ensam
samma möjligheter att utveckla centrum på det sätt som beskrivs i kapitel C (förlängning av
Storgatan som gågata, omdaning av gatan vid Stadsparken och över Nybron).
Kostnaden för en ny samlad förbindelse i väster blir hög, mer än dubbelt så hög som för en
ny förbindelse via Pyttebron. Användningen av den västliga förbindelsen är beroende av hur
bebyggelsen utvecklas. Kommunens planering innebär att det spridda bebyggelsemönstret
består. Nyttan blir därför liten i förhållande till kostnaden. Förbindelsen är också känslig för
ändringar i valet av färdmedel. Ökat resande med tåg till Stationsområdet respektive
Stenelid och Valhall Park minskar underlaget för en ny förbindelse i väster betydligt mer än
för en ny förbindelse via Pyttebron. Särskilt på den norra delen, ”Varvsvägens förlängning”.
Det bör också noteras att ingen av de hittills prövade förbindelserna är fri från invändningar
när det gäller intrång i natur, fritidsområden eller kulturvärden.
De resultat som framkommit visar att de bedömningar som gjordes i trafikplaneförslaget står
sig. Där föreslås att såväl den södra delen som den norra delen ska läggas som reservat för
en eventuell framtida användning på lång sikt. Den utveckling som redovisas i kommunens
långsiktiga planering är inte tillräcklig ens vid tidshorisonten 2030. Nyttan uppväger inte
kostnaden. Framtida förändringar med annan inriktning kan ge andra förutsättningar.
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Bild 9 Tillkommande områden inom stadsområdet enligt kommunens planering
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