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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Höganäs kommun arbetar med en ny detaljplan för bland annat Fjälastorp 6:3 för att pröva 

möjligheten för bebyggelse av fritidshus. Planområdet ligger i norra delen av Höganäs kommun 

(se figur 1), mellan Arild och Skäret. Den södra delen av planområdet används idag som golfbana 

medan den norra delen av planområdet arrenderas ut till privatpersoner som bor på och/eller 

brukar marken. Skogen i området arrenderas ut till jaktlag. Förutom golfbanan är marken inte 

inbjudande för allmänheten. 

 

Planen innefattar 13 nya fritidshus i det nordöstra och 20 fritidshus i de nordvästra delarna av 

planområdet (område 1 och 2 i figur 2). Det västra området kör på den enskilda vägen 

Knävlavägens västra utfart till den statliga vägen Norra Kustvägen. För det östra området 

planeras anslutning från den enskilda vägen Golfvägens med möjligheter att köra vidare till Gamla 

Södåkravägen som tillhör det statliga vägnätet.  

 

Figur 1. Planområdets placering (orange markering) i norra Höganäs kommun. 
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Figur 2. Utpekade områden för bostäder (gul markering).  

 

1.2 Uppdraget  

Ramboll har fått i uppdrag att utreda tillkommande trafik från de totat 33 nya fritidshusen och 

fordonens flödesfördelning. Trafikutredningen ska även redovisa hur trafiken påverkar det 

omgivande vägnätet och föreslå eventuella åtgärder orsakade av trafikökningen. 

Följande moment ingår i utredningen:  

• Trafikalstring: Beräkning av ny trafik som förväntas tillkomma till följd av nya fritidshusen  

• Uppskattning av befintliga trafikflöden i korsningspunkter.  

• Sammanställning av befintliga trafikflöden och nyalstrad trafik för berörda vägar 

• Bedöma behov av eventuella åtgärder i anslutning till statligt vägnät till följd av 

tillkommande trafik. Bedömningen görs enligt VGU. Detta görs för tre korsningspunkter 

(se röda markeringar i figur 3): 

o Knävlavägen – Norra kustvägen  

o Korsningen Golfvägen - Gamla Södåkravägen 

o Korsningen Gamla Södåkravägen – Norra Kustvägen 
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Figur 3. Plankarta med markeringar för de korsningar som utreds.  

 

 

2. TRAFIKANALYS 

2.1 Trafikflöden  

Trafikflöden i området är baserade på Trafikverkets mätningar för de statliga vägarna och 

manuella beräkning av trafikflöden för de kommunala vägarna eftersom mätvärden saknas. 

Området kring Höganäs och Kullahalvön är ett populärt resmål under sommaren vilket gör att 

trafikflödena varierar med tydliga toppar under sommaren. Därför ligger Trafikverkets siffra för 

teoretisk säsongsvariation till grund för utredningen och den manuella bedömningen utgår från 

antaganden kring högsäsong när det gäller besökare till verksamheterna och fritidshusen.  

2.1.1 Nuvarande trafikflöden  

Trafikflöden som berör Knävalavägen, Norra Kustvägen, Golfvägen och Gamla Södåkravägen 

presenteras i figur 4 nedan. Siffrorna visar de trafikflöden som passerar respektive snitt, eller 

bedöms passera respektive snitt, under högsäsong på en fin dag när det bedöms vara som mest 

aktivitet i området. De blå rutorna visar Trafikverkets teoretiska säsongsvariation där det högsta 

värdet mäts under högsommaren medan de orangea rutorna visar det bedömda flödet under 

motsvarande period.  

 

Snitt på Norra Kustvägen är baserade på Trafikverkets teoretiska säsongsvariation för en 

mätpunkt 3 kilometer söderut, men eftersom avståndet är relativt långt förväntas en del trafik 

försvinna längs med vägen vilket gör att snitten förmodligen är högt räknade och därför visas som 

bedömda. Antaganden som ligger till grund för den övriga bedömda siffror presenteras nedan. 
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Figur 4. Nuvarande trafikflöden i området baserat på sommarsäsong. Blå rutor visar Trafikverkets värde för 

teoretisk säsongsvariation och orange ruta visar manuell bedömning av flödena utifrån sommarsäsong.  

 

Golfvägen  

Golfvägen påverkas till största delen av besökare till golfbanan och tillhörande verksamheter 

såsom restaurang och padel. Antagandet som gjorts är att samtliga utslagstider under högsäsong 

är bokade, vilket innebär att 240 golfspelare per dag spelar på den stora banan.  

 

Förutom den stora banan finns även en drivning ranch och en korthålsbana. Antagandet är att 

ungefär 65 personer besöker antingen driving ranchen eller korthålsbanan under en dag. Av 

samtliga golfrelaterade aktiviteter bedöms 95% komma med bil med tanke på utrustningen som 

krävs och verksamhetens läge. I varannan bil antas det sitta två personer och varje bil antas göra 

en resa till verksamheten och en ifrån verksamheten. Det ger totalt ca 480 fordonsrörelser per 

dygn.  

 

Förutom golfaktiviteter finns på området även två padelbanor och en restaurang som genererar 

trafik, därtill reser även anställda till området. Under högsäsong bedöms padelbanorna vara 

fullbokade vilket totalt ger ungefär 90 spelare per dygn. Restaurangen, inkluderat både 

restauranggäster och anställda bedöms totalt sett generera 40 fordonsresor per dygn. 

Bedömningen är att restaurangen främst lockar golfspelare i samband med golfrunda, men att en 

handfull besökare enbart kommer för att äta. Baserat på antagande om att 90% av 

padelspelarna, restauranggästerna och de anställda reser med bil och att det sitter 1,5 personer i 

varje bil alstras ungefär 160 fordonsrörelser.  

 

Sammanlagt är bedömningen att trafikflödet på Golfvägen är ca 640 fordonsrörelser per dygn i 

högsäsong.  
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Knävalavägen 

På Knävalavägen ligger idag tre bostadsfastigheter längs med den östra delen av vägen. 

Bedömningen är att de tre fastigheterna endast genererar trafik på den östra korsningen och 

därmed inte påverkar den korsningen som ska utredas.  

2.1.2 Tillkommande trafik  

I samband med detaljplanen kommer trafikflödena i området påverkas till följd av nya 

sommarboenden. Sommarboendena planeras i område 1 och 2 enligt figur 2 ovan, medan det i 

område 3 och 4 finns befintliga bostäder.  

 

Område 1 planeras för 20 fritidshus och område 2 för 13 fritidshus. För att beräkna den 

tillkommande trafiken från fritidshusen har ett antagande om 2,5 fordonsrörelser per fastighet 

och dygn gjorts. Det ger ca 50 fordonsrörelser per dygn från område 1 och ca 30 fordonsrörelser 

per dygn från område 2 och totalt 80 tillkommande fordonsrörelser för hela området.  

2.2 Fördelning av trafik  

Den tillkommande trafiken bedöms fördelas enligt figur 5. För korsningen Golfvägen/Gamla 

Södåkravägen antas majoriteten (70%) av bilarna köra norrut mot Nya Kustvägen baserat på att 

det är den närmaste vägen till Höganäs, som är kommunens huvudort. Norrut finns även 

matbutiker badplatser, service och sevärdheter. Resterande fordon antas köra söderut längs 

Gamla Södåkravägen mot Jonstorp där viss service finns.  

 

För korsningen Gamla Södåkravägen/Norra Kustvägen bedöms 60% av trafiken svänga västerut 

mot Höganäs och resterande österut mot Svanshall och Jonstorp.  

 

Samma antagande, att 60% svänger västerut och 40% österut, har gjorts för korsningen Norra 

Kustvägen/Knävalavägen. Som tidigare nämnts antas all tillkommande trafik (50 fordonsrörelser 

per dygn) från fritidshusen köra på den västra delen av Knävalavägen.  

 

Trafiken som alstras från golfverksamheten och passerar snittet på södra delen av Gamla 

Södåkravägen antas ha fångats i Trafikverkets mätningar. För att inte dubbelräkna trafiken 

adderas därför endast trafiken från fritidshusen till denna punkt. Samma antagande har gjorts för 

snitten på Norra Kustvägen där golfverksamhetens trafik antas fångats upp i Trafikverkets 

mätningar via snittet längre söderut på Norra Kustvägen, därför adderas endast tillkommande 

trafik från fritidshusen. Däremot tillkommer trafik från golfverksamheten i det norra snittet på 

Gamla Södåkravägen eftersom det saknas mätningar norr om Golfvägen. Den tillkommande 

trafiken för varje snitt presenteras nedan i figur 5 tillsammans med de totala trafikflödena. 



Ramboll - Trafikutredning 

 

  

 

7/8 

 

Figur 5. Fördelning av tillkommande trafik och den totala trafiken efter planens genomförande. Röda siffror visar 

tillkommande trafik för fritidshus och blå siffror visar trafik från golfverksamheten.  

2.3 Bedömning av korsningar  

Samtliga korsningar i utredningen är av korsningstyp A enligt Vägar och gators utformning1 

(VGU). För att bedöma påverkan på korsningarna i och med tillkommande trafik från detaljplanen 

har den korsning med högst trafikflöden bedömts utifrån figur 6. Korsningen Gamla 

Södåkravägen/Norra Kustvägen, med trafikflöden på 770 respektive 3 345 fordon, är den mest 

trafikerade korsningen och har därför legat till grund för bedömningen.  

 

Inkommande primärvägstrafik (y-axeln i figuren) motsvarar den trafik som kommer färdas på 

Norra Kustvägen vilket är 3 345 fordon per dygn. Inkommande sekundärvägstrafik (x-axeln i 

figuren) är de 770 fordon som kör in i korsningen från Gamla Södåkravägen.  

 

Utifrån figur 6, och därmed baserat på råd i VGU, går det att utläsa att korsningstyp A bedöms 

som tillräcklig för att klara tillkommande trafik. Särskilt eftersom figuren baseras på en 

hastighetsgräns på 80 km/timmen och skyltad hastighet är 70 km/timmen för vägarna i 

utredningen.   

 

 
1 Råd. Vägar och gators utformning, 2021  
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Figur 6. Figur för stöd vid bedömning av trevägskorsningar på tvåfältsväg med en hastighetsreglering på 80 

km/timme. Källa: Trafikverket2. 

 

3. RAMBOLLS SAMLADE BEDÖMNING  

Rambolls samlade bedömning är att inga åtgärder behövs för en god funktion av korsningarna 

kring planområdet. Tillkommande trafik på totalt ca 80 fordonsrörelser från fritidshusen kommer 

inte att påverka kringliggande vägar eller korsningar. Bedömningen är baserad på råd i VGU samt 

uppmätta och bedömda trafikflöden under sommartid när trafikflödena är som högst i området.  

 
2 Råd. Vägar och gators utformning, 2021 


