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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Höganäs kommun är igång med att ta fram en detaljplan för fastigheten Tjörröd 2:36 

m.fl. som är lokaliserad i Höganäs tätort. Planförslaget omfattar utbyggnad av ca 

35 000 industriverksamhet. 

1.2 SYFTE 

Trafikutredningens syfte är att utreda de trafikala förutsättningarna för planområdet 

och konsekvenserna för det statliga vägnätet med avseende på tillkommande trafik 

från området.   

1.3 AVGRÄNSNING 

Studien är avgränsad till att beskriva och utvärdera den tillkommande trafiken från 

fastigheten Tjörröd 2:36 m.fl. som följer av planförslaget och kartlägga hur denna kan 

förväntas påverka det omkringliggande vägnätet. Särskilt fokus läggs vid planområdets 

anslutning till vägnätet och planområdets påverkan på korsningen väg 111/Bruksgatan 

där Trafikverket tillsammans med Höganäs kommun nyligen har genomfört en ÅVS. 

Vid bullerutredningen fokuseras det på redan bullerutsatta avsnitt av väg 111 söder 

om Industrigatan. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PLANERAD UTBYGGNAD 

Planområdet består idag av jordbrukslandskap och vegetation och avgränsas i norr av 

Gärdesgatan/Måarpsvägen, i öster av intilliggande jordbruk/bondgård, i söder av det 

kommunala naturreservatet Ärtan och Bönan och i väster av befintligt 

verksamhetsområde, se karta nedan. 

 

 

Planområdet. Foto: Höganäs kommun – redigerad av Tyréns. 

Planförslaget möjliggör för ca 30 000 – 35 000 m
2

 BTA industriverksamhet, varav ca  

15 000 m
2

 BTA i västra delen av området och ca 15000 – 20000 m
2

 BTA i östra delen 

av området.  

 

Planområdet föreslås ha två anslutningar, varav områdets västra del får anslutning via 

Gärdesgatan och områdets östra del får anslutning via Måarpsvägen.  
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2.2 ANDRA UTBYGGNADSPLANER I OMRÅDET 

Höganäs kommun befinner sig i en expansionsfas och det planeras för en omfattande 

befolkningstillväxt de närmaste 20 åren. Kommunens översiktsplan för 2035 möjliggör 

för en befolkningsökning på upp till 4000 invånare i tätorten och utveckling av två 

befintliga verksamhetsområden, se kartan nedan. 

 

 

Karta som visar prioriterade utbyggnader och utveckling i Höganäs tätort till år 2035. Karta: Höganäs 

kommuns översiktsplan 2035. 

Utöver detta finns det en gällande detaljplan, Höganäs 33:1 från 2009, som möjliggör 

utbyggnad av befintligt verksamhetsområde norr om Gärdesgatan. Planens syfte är att 

ge möjlighet till bättre trafiklösning för outlet-handeln och större handelsytor. 

Samtidigt utvidgas befintligt industriområde norrut. Detaljplanen för området redovisar 

en tillkommande trafik på ca 2000 fordon per dygn. Området har ännu inte byggts ut 

till den omfattning som gällande detaljplan medger.  
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2.3 GATUNÄT OCH TRAFIKFLÖDEN 

Planområdet är lokaliserat i norra delen av Höganäs tätort och har anslutning från 

Gärdesgatan/Måarpsvägen i norr, se karta nedan. Uppmätta trafikmängder på det 

omkringliggande gatunätet är sammanställt i tabellen nedan. Mätpunkternas lägen 

framgår av kartan.  

 

Röda punkter är Trafikverkets räkningar där data är hämtat från Trafikverket 

Vägtrafikflödeskarta, medan blå punkter är kommunala räkningar omräknade från 

veckomedeltal med hjälp av Trafikverkets effektsamband.  

 

Befintliga trafikräkningar visar att maxtimmen infaller på eftermiddagen, kl. 16-17, och 

att maxtimmestrafiken utgör ca 10% av dygnstrafiken. 

 

 

Översiktskarta som visar gatunätet i anslutning till planområdet samt mätpunkternas lokalisering. Röda 

punkter är Trafikverkets räkningar och blå punkter är kommunala räkningar. Bakgrundskarta: Höganäs 

kommun. 

Uppmätta trafikmängder på gatunätet i anslutning till planområdet. Källa: Trafikverkets vägtrafik-

flödeskarta och kommunala trafikräkningar från Höganäs kommun (Trafikia 2015/2019) omräknade från 

veckomedel till ÅDT med Trafikverkets effektsamband.  

Nr Väg/gata 

  

Mätår ÅDT (antal 

fordon) 

Tung trafik 

(%) 

1 Väg 111, norr Gärdesgatan 2017 6 600 6 

2 Gärdesgatan 2019 1 700 8 

3 Måarpsvägen 2016 1 050 8 

4 Väg 111, norr Industrigatan 2017 8 100 6 

5 Bruksgatan 2015 5 050 7 

6 Väg 111, söder Industrigatan 2017 9 700 8 

7 Väg 111, söder väg 112 2017 10 300 7 

8 Väg 112, väst väg 1435 2017 7 000 8 

9 Väg 1435, norr väg 112 2016 1 150 4 

10 Väg 112, öst väg 1435 2017 6 400 8 
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I februari 2018 genomfördes en kompletterande mätning av trafiken i korsningen väg 

111/Bruksgatan/Industrigatan. Mätningen genomfördes under ett vardagsdygn och 

registrerade trafikmängd per svängrörelser. Mätningen omfattade både personbilar 

och tung trafik, där tung trafik inkluderar både lastbilar och bussar. Resultatet av 

mätningen är sammanfattat i figurerna nedan. 

 

Trafikmätningen från 2018 visar på ett lägre flöde i korsningen än Trafikverkets 

mätning från år 2017. Detta beror på att Trafikverkets mätning redovisar trafikflödet 

under ett årsmedeldygn, vilket även inkluderar ett högre flöde sommartid med 

anledning av närliggande verksamheter och naturområden norr om korsningen som 

lockar mycket turister.  

 

 

  

Registerade trafikflöden i korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan under ett vardagsmedeldygn i 

februari 2018. Källa: ÅVS Bruksgatan, Trafikverket, 2018 (Data: Trafikia, 2018). 

 

Vägnätet i anslutning till planområdet har idag både kommunal och statlig väghållare, 

se karta nedan. Planområdets ena anslutning berör Gärdesgatan som är kommunal och 

den andra anslutningen berör Måarpsvägen som är statlig.  

 

   

Väghållare för gatunätet i anslutning till planområdet. Karta: NVDB. 

 

Måarpsvägen 

Personbilar Tung trafik 
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2.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

Som visas på kartan nedan trafikerar sju olika regionbusslinjer Höganäs tätort. 

Hållplatsen som ligger närmast planområdet är Smältaregatan som nås inom ett 

gångavstånd på ca 500 meter och som trafikeras av linje 201. Linje 201 går ca en gång 

per timme och stannar inom Höganäs tätort. Utmed väg 111 finns även hållplats 

Sandflyget som nås inom ett gångavstånd på ca 850 meter och som trafikeras av linje 

222 och 223. Linje 222 går en gång i timmen mellan Höganäs och Mölle medan linje 

223 går en gång i timmen mellan Höganäs och Arild.  

 

Utöver detta finns de två mer högfrekventa linjerna 220 och 221 som går mellan 

Höganäs och Helsingborg, linje 225 som går mellan Höganäs, Jonstorp och Ängelholm 

och linje 227 som går mellan Höganäs, Ingelsträde och Mjöhult. För att personer i 

planområdet ska kunna nyttja dessa linjer krävs dock byte mellan busslinjer alternativt 

att personen tar sig ner till hållplatsen Busstorget, ett gångavstånd på ca 2 kilometer. 

Linje 220 går med 15-minuterstrafik under större delar av dagen och linje 221 går med 

5-10-minuterstrafik under pendlingstid. Linje 225 går mellan 1-2 gånger per timme 

och linje 227 går cirka 5 gånger per veckodag.  

 

Linje 220/221 planeras på sikt att omvandlas till regionalt superbusskoncept enligt 

Region Skåne. 

 

 

Kollektivtrafikförbindelser och hållplatser i Höganäs tätort och i anslutning till planområdet (illusterat som 

röd prick). Karta: Bakgrundsillustration från Höganäs kommun, redigerad av Tyréns. 
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2.5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

På kartan nedan visas gång- och cykelvägnätet inom Höganäs tätort. De röda 

heldragna linjerna illustrerar separerade gång- och cykelbanor medan de streckade 

röda linjerna illustrerar sträckor där cykling kan ske i blandtrafik.  

 

Som kartan visar finns cykelvägar både norr och söder om Gärdesgatan men i 

anslutning till planområdet och längs Smältaregatan, Gärdesgatan, Måarpvägen och 

Gamla Plöningevägen är cyklisterna hänvisade till blandtrafik. Smala trottoarer finns 

dock längs Smältaregatan och Gärdesgatan som kan nyttjas av gående. 

 

 

Gång- och cykelvägnätet inom Höganäs tätort. Karta: Bakgrundsillustration från Höganäs kommun, 

redigerad av Tyréns. 
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I kommunens översiktsplan för 2035 finns planer på att utveckla stråket längs väg 111 

norr om Industrigatan för att öka tillgängligheten mellan verksamheterna i 

outletområdet och saluhallen, busstorget och centrum i söder samt Nyhamnsläge i 

norr (stråk C5 i kartan nedan). Planer finns också på att utveckla Måarpsvägen för att 

skapa en bättre cykelförbindelse mellan outletområdet och Väsby (stråk C6 i kartan 

nedan). 

 

 

Karta över befintliga och förslag på utvecklade gång- och cykelstråk. Karta: ÖP 2035, Höganäs kommun. 

 

2.6 TRAFIKSÄKERHET 

Kartan nedan visar ett utdrag från NVDB som visar hastighetsgränserna på gatunätet i 

anslutning till planområdet. Hastigheten är reglerad till 70 km/h på Måarpsvägen förbi 

planområdet och på Gamla Plöningevägen. I övrigt förekommer låga hastighetsgränser 

inom tätorten, där hastigheten är reglerad till 40 km/h på Höganäs smågatunät och till 

50 km/h på väg 111 och 112 i de centrala delarna av Höganäs.  

 

 

Hastighetsgränser på gatunätet i anslutning till planområdet. Karta: NVDB. 

Måarpsvägen 
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Olycksstatistik från STRADA för tidsperioden 2010–2019 visar på att det har skett ett 

antal olyckor på gatunätet i anslutning till planområdet, med viss koncentration till 

korsningen väg 111/Bruksgatan. Samtliga registrerade olyckor har varit lindriga eller 

måttliga. Inga olyckor har registrerats på vägsträckan förbi planområdet. 

 

  

Översiktskarta som visar registrerade olyckor på gatunätet i anslutning till planområdet under tidsperioden 

2010-2019. Karta: Bakgrundsillustration från Höganäs kommun, redigerad av Tyréns. 
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3 KONSEKVENSER 

3.1 TRAFIKALSTRING 

Verksamheterna som planeras inom planområdet beräknas alstra ca 1000 - 1500 

fordon per dygn (ÅDT). Detta baserat på ett uppskattat parkeringsbehov för industri-

verksamheten på ca 350 - 500 parkeringsplatser (*) och ett antagande om 3 

fordonsförflyttningar per parkeringsplats och dygn. 

(*) Parkeringsbehovet är beräknat utifrån Höganäs kommuns gällande 

parkeringsnorm (antagen år 2013) där normtalet för industri och hantverk är 

15 bilplatser/1000 m
2

 BTA. Då det planeras för 35 000 m
2

 BTA 

industriverksamhet uppgår parkeringsbehovet till 525 parkeringsplatser. Om 

exploateringen innebär stor andel lagerlokaler och låg personaltäthet 

uppskattas parkeringsbehovet kunna ligga på ca 350 parkeringsplatser.     

 

Tillkommande trafik från planområdet antas fördelas enligt kartan nedan, där 

trafikanterna huvudsakligen antas komma söderifrån via väg 111 och antas använda 

Industrigatan/ Smältaregatan för att angöra området. 

 

 

Antagen fördelning av tillkommande trafik från planområdet Tjörröd 2:36 m.fl. redovisat som ÅDT.  

Karta: Höganäs kommun. 
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Eftersom detaljplan Höganäs 333:1 från 2009 ännu inte har byggts ut till den 

omfattning som gällande detaljplan medger används nedan redovisade trafikutveckling 

också som framtida tillkommande trafik i trafikprognosen. Uppgifterna är hämtade 

från den gällande detaljplanen. Planområdet nås från väg 111 via Gärdesgatan. 

 

Antagen fördelning av tillkommande trafik från planområdet Höganäs 333:1 redovisat som ÅDT.  

Karta: Höganäs kommun. 

Följande antaganden görs baserat på att den tillkommande bebyggelsen i bägge 

detaljplanområdena huvudsakligen utgörs av industri: 

• Maxtimmens alstring antas utgöra 10% av framtagna ÅDT.  

• Riktningsfördelningen för trafiken i eftermiddagens maxtimme antas till 80% i 

riktning från områdena och 20% i riktning till områdena.  

• Andelen tung trafik antas till 17%.  

 

Av trafiken till och från planområdet Tjörröd 2:36 m.fl antas 40% använda den västra 

anslutningen och 60% den östra anslutningen. Antagandet baserar sig på 

bebyggelsevolymens fördelning mellan de två områdena.  
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3.2 TRAFIKFLÖDEN OCH FRAMKOMLIGHET BILTRAFIK 

Trafikmängderna på väg 111 räknas upp till prognosår 2040 med hjälp av 

Trafikverkets trafikuppräkningstal, se tabell nedan. De uppräknade trafikmängderna 

jämförs sedan med den alstrade trafiken från utbyggnadsområdena. Då alstringen är 

lägre än prognosen antas trafikalstringen inrymmas i de prognosticerade flödena. 

 

Trafikverkets trafikuppräkningstal för prognos 2017–2040 för  

Skåne län, gällande från 2020-06-05, även visade som årlig tillväxt. 

Trafikslag Prognos 2017–2040 

Faktor Årlig tillväxt 

Personbil 1,37 1,4 % 

Lastbil 1,48 1,7 % 

 

Trafikprognos 2040 för väg 111 baserat på Trafikverkets trafikuppräkningstal. 

Väg/gata Trafikflöde (fordon/dygn) 

År 2017 År 2040 Förändring 

Väg 111, norr Industrigatan 8 100 11 200 + 3 100 

Väg 111, söder Industrigatan 9 700 13 400 + 3 700 

 

Trafikökningen på de kommunala gatorna och de två statliga vägarna Måarpvägen och 

Gamla Plöningevägen antas motsvara den tillkommande trafiken från planområdena. 

Anledningen till att trafiken på Måarpsvägen och Gamla Plöningevägen inte räknas upp 

är för att de är av mer lokal betydelse än regional/nationell och har begränsad mängd 

genomfartstrafik. 

 

I figurerna nedan visas uppskattade trafikmängder i korsningen väg 111/Bruksgatan 

och i de två korsningarna med planområdet Tjörröd 2:36 m.fl. under eftermiddagens 

maxtimme vid prognosår 2040, inkluderat den tillkommande trafiken från 

planområdet. Maxtimmestrafiken antas utgöra ca 10% av ÅDT.  

 

Andelen tung trafik är beräknad utifrån data från befintliga trafikräkningar och 

antagandet om att trafiken från planområdena har en andel tung trafik på 17%. 

 

 

Antagen flödesfördelning i korsningen väg 111/Bruksgatan i eftermiddagens maxtimme vid prognosår 2040, 

inkl. trafiken från de två planområdena.  
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Antagen flödesfördelning i de två korsningarna med planområdet Tjörröd 2:36 m.fl. i eftermiddagens 

maxtimme vid prognosår 2040, inkl. trafiken från de två planområdena.  

 

Framkomligheten i de tre korsningarna beräknas med beräkningsprogrammet Capcal, 

version 4.3. Beräkningen görs för dimensionerande timma under eftermiddagen, dvs. då 

den totala trafikmängden i korsningarna beräknas vara som störst. För korsningen väg 

111/Bruksgatan görs två beräkningar, där den ena beräkningen görs med dagens 

korsningsutformning och den andra görs med korsningen ombyggd till en 

cirkulationsplats enligt genomförd ÅVS.  

 

Resultatet från kapacitetsberäkningarna är sammanställt i tabellerna nedan. 

 

Kapacitet, belastningsgrad, kölängder och medelfördröjning per körfält i korsningen väg 111/Bruksgatan 

med dagens utformning och trafikmängderna för eftermiddagens maxtimme vid prognosår 2040.  

Tillfart  Riktning  Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal fordon) Medelför-

dröjning 

(s/fordon) 

Medel 90-percentil 

Bruksgatan 

väst H 232 730 0.32 0.3 0.5 7 

 RV 115 303 0.38 0.5 1.0 18 

Väg 111 norr H 80 1887 0.04 0.0 0.0 4 

 RV 475 1864 0.26 0.0 0.0 0 

Industrigatan 

öst HRV 152 173 0.88 5.1 9.5 111 

Väg 111 syd HR 476 1852 0.26 0.0 0.0 0 

Bruksgatan 

väst V 57 705 0.08 0.1 0.1 6 
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Kapacitet, belastningsgrad, kölängder och medelfördröjning per körfält i korsningen väg 111/Bruksgatan 

utformad som cirkulationsplats och med trafikmängderna för eftermiddagens maxtimme vid prognosår 

2040.  

Tillfart  Riktning  Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal fordon) Medelför-

dröjning 

(s/fordon) 

Medel 90-percentil 

Bruksgatan 

väst 

HRV 347 823 0.42 0.4 0.9 9 

Väg 111 norr HRV 555 1236 0.45 0.2 0.3 7 

Industrigatan 

öst 

HRV 152 783 0.19 0.2 0.2 10 

Väg 111 syd HRV 533 1329 0.40 0.1 0.1 7 

 

Kapacitet, belastningsgrad, kölängder och medelfördröjning per körfält i korsningen Gärdesgatan/ 

Planområdet med trafikmängderna för eftermiddagens maxtimme vid prognosår 2040.  

Tillfart  Riktning  Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal fordon) Medelför-

dröjning 

(s/fordon) 

Medel 90-percentil 

Gärdesgatan 

V 

HR 83 1802 0.05 0.0 0.0 0 

Gärdesgatan 

Ö 

RV 112 1753 0.06 0.0 0.0 0 

Planområdet HV 48 937 0.05 0.0 0.0 6 

 

Kapacitet, belastningsgrad, kölängder och medelfördröjning per körfält i korsningen Måarpsvägen/ 

Planområdet med trafikmängderna för eftermiddagens maxtimme vid prognosår 2040.  

Tillfart  Riktning  Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal fordon) Medelför-

dröjning 

(s/fordon) 

Medel 90-percentil 

Måarpsväg

en V 

HR 79 1802 0.04 0.0 0.0 1 

Måarpsväg

en Ö 

RV 52 1795 0.03 0.0 0.0 0 

Planområd

et 

HV 72 1004 0.07 0.1 0.1 6 

 

Resultatet från kapacitetsberäkningarna visar att belastningsgraden på Industrigatans 

anslutning till väg 111 ligger över önskad servicenivå för väjningspliktiga korsningar, 

0,6, vid prognosår 2040 med Tjörröd utbyggt och med dagens korsningsutformning. 

Belastningsgraden överskrider dock inte 1,0. 

 

Med cirkulationsplats i korsningen landar den högsta belastningsgraden i korsningen, 

väg 111 från norr, på 0,45 vilket är väl under önskad servicenivå för cirkulationsplats, 

0,8. 

 

De båda anslutningarna till planområdet, Gärdesgatan och Måarpsvägen, beräknas få 

belastningsgrader som ligger långt under önskad servicenivå på 0,6. 

 

3.3 TRAFIKSÄKERHET 

Det finns ingen olycksstatistik som tyder på uppenbara trafiksäkerhetsproblem i 

Tjörröd-området i dagsläget. Med ökad trafik till år 2040 som en följd av planerad 

utbyggnad och generell trafiktillväxt på väg 111 enligt Trafikverkets prognos ökar 

dock risken för olyckor något. 
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4 TRAFIKBULLER 

Översiktliga trafikbullerberäkningar har genomförts för två punkter mot väg 111, 

sträckan mellan cirkulationsplatsen vid väg 112 och korsningen med 

Bruksgatan/Industrigatan. Beräkningarna har genomförts med hjälp av 

beräkningsprogrammen BullerVäg II version 1.3.1.  

 

Trafikbullernivåerna har beräknats för prognosåret 2040 med de två planområdena 

Tjörröd 2:36 m.fl. och Höganäs 333:1 utbyggda, vid de två hus som ligger närmast väg 

111 utmed sträckan mellan cirkulationsplatsen vid väg 112 och korsningen med 

Bruksgatan/Industrigatan, se karta nedan. 

 

 

Lägen för trafikbullerberäkningar. Karta: OpenStreetMap, redigerad av Tyréns. 
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4.1 RIKTVÄRDEN 

För befintlig miljö är Infrastrukturpropositionen 1996/1997:53 vägledande för vilka 

riktvärden som ska gälla. Riktvärdena i propositionen avser ny och väsentlig 

ombyggnad av infrastruktur och utgör de långsiktiga målen för god miljökvalitet.  

 

För befintlig bebyggelse utan väsentlig ombyggnad av infrastruktur anger 

infrastrukturpropositionen åtgärdsnivån 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad för 

övervägande av bullerdämpande åtgärder. Riktvärdet 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad 

är vägledande för utvärderingen av beräknade trafikbullernivåer. 

Mer om riktvärden vid befintliga bostäder finns att läsa i Naturvårdsverkets ”Riktvärden 

för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” från oktober 2016.  

 

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta 

samt den maximala bullernivån som mått på störningen från vägtrafiken, där 

ekvivalentnivån är den genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån 

motsvarar passagen av ett enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg. 

 

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På 

samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en 

fördubbling/halvering av avståndet till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent 

bullernivå. Det krävs med andra ord stora förändringar av trafikflödet på en väg för att 

den ekvivalenta trafikbullernivån ska påverkas i någon större omfattning. 

 

4.2 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 

I tabellen nedan redovisas den beräknade ekvivalentnivån vid fasad, det vill säga den 

genomsnittliga trafikbullernivån under ett dygn, vid de två husen utmed väg 111 vid 

prognosår 2040 med de två planområdena Tjörröd 2:36 m.fl. och Höganäs 333:1 

utbyggda.  

 

Baserat på resultatet kan det konstateras att trafikflödet på väg 111 förbi 

beräkningspunkterna beräknas öka med ca 3700 fordon från räkneåret 2017 till år 

2040, med utbyggnaden av Tjörröd 2:36 m.fl. och Höganäs 333:1 inkluderad.  

 

Effekten på de ekvivalenta bullernivåerna är dock små, då ekvivalentnivån beräknas 

öka med 1 dBA jämfört med dagens nivå. Baserat på resultatet kan det konstateras att 

den beräknade nivån vid Triangelgatan ligger precis under infrastrukturpropositionens 

åtgärdsnivå i befintlig miljö, men att huset vid Ånggatan landar på åtgärdsnivån. 

 

Beräknade bullernivåer vid fasad idag och år 2040, angett som dBA ekvivalentnivå. 

Beräkningspunkt Nuläge 

trafik 2017 

År 2040 med 

Tjörröd utbyggd 

Vid Triangelgatan 63 64 

Vid Ånggatan 64 65 
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5 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

Föreliggande trafikprognoser och kapacitetsberäkningar uppvisar goda 

trafikförhållanden och trafikavveckling i korsningen väg 111/Bruksgatan även efter det 

att planområdet Tjörröd 2:36 m.fl är utbyggt och med trafikprognosen för år 2040. Då 

Industrigatans anslutning till väg 111 beräknas få en belastningsgrad som ligger över 

önskad servicenivå för väjningspliktiga korsningar rekommenderas dock en 

ombyggnad av korsningen till en cirkulationsplats enligt genomförd ÅVS. Med en 

cirkulationsplats landar den högsta belastningsgraden i korsningen en bra bit under 

önskad servicenivå för cirkulationsplats. 

 

Baserat på genomförda kapacitetsberäkningar föreslås det att planområdets två 

anslutningar till Gärdesgatan respektive Måarpsvägen utformas som två 

trevägskorsningar med väjningsplikt på anslutningarna från planområdet. De båda 

korsningarna beräknas ha god trafikavveckling med belastningsgrader som ligger 

långt under önskad servicenivå. 

 

Trafikalstringen från planområdet Tjörröd 2:36 m.fl. baseras på ett beräknat 

parkeringsbehov på 525 bilplatser, där beräkningen är gjord utifrån Höganäs 

kommuns gällande parkeringsnorm från 2013 där normtalet för industri och hantverk 

är 15 bilplatser/1000 m
2

 BTA. Kommunen är dock igång med att anta en ny 

parkeringsnorm som har varit ute på remiss sommaren 2020. I den nya 

parkeringsnormen är normtalet för industri 7 bilplatser/1000 m
2

 BTA, varav 6 

personalplatser och 1 besöksplats. Med det nya normtalet blir verksamhetens 

parkeringsbehov 245 bilplatser, varav 210 personalplatser och 35 besöksplatser. Om 

det utgås ifrån det nya normtalet vid trafikalstringsberäkningen beräknas alstringen bli 

ca 750 fordon per dygn (ÅDT), det vill säga en halvering jämfört med den ursprungliga 

beräkningen. Detta talar för att belastningsgraden på Industrigatans anslutning till väg 

111 kan bli lägre än beräknat. Utbyggnaden av Tjörröd 3:36 m.fl. förväntas dessutom 

vara fullt utbyggt först vid 2028/2029, det vill säga efter 2027 då cirkulationsplatsen i 

korsningen väg 111/Bruksgatan beräknas vara byggd. Detta talar för att inga 

kapacitetsproblem kommer att uppstå i korsningen, varken med dagens utformning 

eller med den framtida cirkulationsplatsen.  

 

Olycksstatistiken uppvisar inga uppenbara trafiksäkerhetsproblem i dagsläget, vare sig 

på vägsträckan förbi planområdet eller i korsningen väg 111/Bruksgatan. Även om 

ökad trafik till år 2040, bland annat som en följd av utbyggnaden av planområdet, ökar 

risken för olyckor något bedöms trafiksäkerhetläget inte heller framöver utgöra något 

egentligt problem. En ombyggnad av korsningen väg 111/Bruksgatan till 

cirkulationsplats enligt genomförd ÅVS skulle däremot öka trafiksäkerheten i 

korsningen. För att främja hållbart resande är det även av stor vikt att säkerställa goda 

gång-och cykelkopplingar mellan planområdet och närliggande hållplatser på 

Tjörrödområdet och längs väg 111.  

 

Trafikprognosen för 2040 visar på att trafikflödet på väg 111, sträckan mellan 

cirkulationsplatsen vid väg 112 och korsningen med Bruksgatan/Industrigatan, 

beräknas öka med ca 3700 fordon från räkneåret 2017 till år 2040, med utbyggnaden 

av planområdet inkluderad. Effekten på de ekvivalenta bullernivåerna är dock små, då 

ekvivalentnivån beräknas öka med 1 dBA jämfört med dagens nivå. Baserat på 

resultatet kan det konstateras att den beräknade nivån vid Triangelgatan ligger precis 

under infrastrukturpropositionens åtgärdsnivå i befintlig miljö, men att huset vid 

Ånggatan landar på åtgärdsnivån. 

 


