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1. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar och mål 

för åtgärder  

1.1 Behov, brister och problem 

Problembeskrivningen baseras på kunskapsinhämtning i form av trafikdata 
(flöden, olyckor, osv.), markanvändningsplaner, historiska landskapsanalyser, 

antagna styr- och planeringsdokument, fältstudier, studiebesök och intervjuer 
samt workshops, m.m. I fas 2 har två workshops genomförts, en internt inom 
Helsingborgs stad och en externt med intressenter. Information till allmänhet har 
skett via Helsingborgs stads webbplats. Utskicket till intressenter har skett riktat 
till enskilda personer via e-post respektive brevpost.  

Trafikplats Vasatorp invigdes år 2006. Enligt dåvarande trafikprognoser skulle 
trafikplatsen klara av väntade trafikflöden på överskådlig framtid. Användningen 

av trafikplatsen har ökat stadigt sedan öppnandet. Parallellt har intresset för 
etablering av verksamheter i närområdet ökat då trafikplatsen inneburit förbättrad 
tillgänlighet till motorvägnätet. I samband med detaljplanering av ett 
verksmahetsområde innehållande truckstop, lager- och logistik, m.m. har 
konstaterats att kapaciteten i trafikplatsen inte kommer att räcka till med nya 
utbyggnadsområden. Studier har visat att det redan med dagens trafikflöden kan 

uppstå situationer med köbildning på avfartsramper som innebär att angivna 
trafiksäkerhetskrav i VGU inte klaras. 

Dagens problembild handlar även om begränsningar i tillgänglighet (nåbarhet och 
orienterbarhet), både till verksamhetsområden inom studieområdet samt 
bristande kopplingar mellan utbyggnadsområden (Påarp, m.fl.) över motorvägen, 
samt att det saknas uppställningsplats för väntande lastbilar som har haft 
målpunkter inom studieområdet. 

Verksamheterna inom studieområdet har relativt låg personalintensitet och det 
förekommer skiftarbete. De busslinjer som idag trafikerar vägarna inom 
studieområdet har därmed relativt låg beläggning vilket gör det svårt att motivera 
en utökad turtäthet för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Förutsättningarna 
för att arbetande på verksamheterna i anslutning till Långebergavägen ska 
använda kollektivtrafiken som det primära transportslaget är därmed svaga. 

Utifrån områdets lokalisering i staden är förutsättningarna för att transporter ska 

ske via gång eller cykel också svaga.  

Tillgängligheten över motorvägen till det befintliga bostadsområdet i Påarp är 
begränsade till enstaka punkter. Gående och cyklande har relativt långa sträckor 
att färdas utmed obebyggda områden vilket påverkar tryggheten. 

Området Bruce skog är utpekat som ett rekreationsområde med mycket höga 
naturvärden. Området har hög exponering av vägtrafikbuller vilket påverkar såväl 

fågellivet och andra arter samt människors möjligheter till rekreation. 

Parallellt med motorvägen finns ett industrispår som ansluter till Skånebanan. 
Från Helsingborgs stads sida finns en vision om att verksamheterna inom 
Långeberga industriområde ska använda industrispåret för att transportera gods. 
Politiska beslut finns även om att förlänga befintliga stickspår fram till NSR’s 
verksamhetsområde norr om Hjorthögsvägen. För närvarande ser 

verksamhetsutövarna inte några affärsmässiga möjligheter till att använda sig av 

järnvägstransporter. 
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2. Befintliga förhållanden och utveckling 

2.1 Biltrafiknätets uppbyggnad 

2.1.1 Vägnät (hierarki)  

Biltrafiknätets uppbyggnad beskrivs i figur 1. Nätet innehåller tre nivåer. I de yttre 
delarna finns stråk som förmedlar infarts- och främst övergripande 
genomfartstrafik. Dessa presenteras i rött. De blå stråken ska främst användas för 

trafik mellan stadens olika delar, de gröna har mer lokal karaktär och samlar upp 

biltrafik från närliggande områden. Dessa gator ingår ofta även i busslinjenätet.  
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Figur 1 Vägnätets hierarki. 

 

Helsingborgs centralort nås från väg E4/E6/E20 huvudsakligen genom de två 
motorvägsinfarterna i norr och söder. I de centrala delarna fördelas trafiken på de 
två nord-sydliga stråken Hälsovägen-Drottninggatan-Järnvägsgatan och 
Stenbocksgatorna. En intervjuundersökning genomförd 2012 visade på att mer än 

hälften av denna trafik är regional, dvs. den har start- eller målpunkt i ett område 
utanför Österleden. 
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I Helsingborgs trafikplan beskrivs staden som en ”halv” stad. Placeringen vid 
sundet, bebyggelsens utbredning, centrum och verksamheternas placering bidrar 
till att skapa en stark trafikrörelse i nord-sydlig riktning. Avstånden mellan de 

centrala stråken och de övergripande stråken i nord-sydlig riktning är en av 
utmaningarna i planeringen för trafiken inom stadsområdet. 

I det övergripande bilnätet finns tre nord-sydliga stråk 

 E6 är en europaväg mellan Kirkenes i Norge och Trelleborg i Sverige. E6 
genom Helsingborg har motorvägsstandard och passerar öster om staden i 
nord- sydlig riktning. E6 har både internationell/nationell funktion och mer 

lokal som förmedlare av infartstrafik till staden. Andelen tung trafik är 
betydande. Skyltad hastighet förbi Helsingborg är 110 km/h. Förbi 
Helsingborg sammanfaller E6:ans sträckning med E20 och E4.  

 Långebergavägen förmedlar trafik mellan E6/E20 och Långeberga 
industriområde via trafikplats Vasatorp och trafikplats Södra Helsingborg. 

 Österleden/väg 111. Österleden är en stadsmotorväg som färdigställdes 
under 2013.  Väg 111 sträcker sig från Möller på Kullahalvön i norr till 

Rausvägen i Helsingborg. Österleden ingår både i stadens övergripande 
gatunät och i det regionala vägsystemet. Skyltad hastighet inom 
Helsingborg är 100 km/h. 

Infarterna 

 Ängelholmsleden. E6 utgör huvudinfart från norr, där Trafikverket är 
väghållare för avsnittet mellan trafikplats Kropp och väg 111/Österleden. 
Efter trafikplats Brohult, där Österleden och väg 111 knyter an, fortsätter 

trafiken via Ängelholmsleden mot stadens centrala delar. 

 Malmöleden i söder ska förmedla trafik till stadens centrala delar och till 
hamnområdet med hamn och färjor. Malmöleden sammanfaller med 
E4:ans sträckning in i Helsingborg från trafikplats Södra. Sträckningen har 
motorvägsstandard mellan trafikplats södra och Gåsebäcksrondellen och 
skyltad hastighet är 110 km/h. Trafikverket är väghållare fram till 

Oljehamnsleden. 

Öst/västliga stråk  

 Nätverket kompletteras i öst-västlig riktning av fyra stråk som har 
kopplingar till Österleden. Dessa stråk har stor strategisk betydelse för 
möjligheterna att styra ut biltrafik från de centrala delarna till Österleden. 

 Vasatorpsvägen har via Välavägen kontakt både norrut mot Väla 
centrum och Ödåkra samt österut via Hjortshögsvägen med trafikplats 

Vasatorp och motorvägen E6. 

 Filbornavägen är kopplingen till Olympiaområdet och Sjukhuset. 

 Fältarpsvägen kopplar centrala Helsingborg med Österleden och 
Långeberga. 

 Clausgatan ansluter i väster till både Malmöleden och Landskronavägen. 
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Inom den centrala staden finns två nord-sydliga stråk  

 Drottninggatan/ Järnvägsgatan är huvudgatan genom centrum. Idag 
har stråket blandade funktioner, både som infart till de centrala delarna 

från Hittarp och Laröd och för genomgående trafik förbi centrum.   

 Stenbocksgatan ligger ett snäpp längre öster ut i staden och har 
funktionen av huvudgata.   
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2.1.2 Antal körfält 

Antal körfält beskrivs i figur 2 nedan. Värt att notera är att de övergripande 
stråken är fyrfältiga och att tvåfältiga vägar knyter samman området mellan 

motorvägen och Österleden. 
 

 

Figur 2 Antal körfält på vägnätet inom studieområdet.  
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2.1.3 Hastighet 

På E6, Ängelholmsleden och Malmöleden, är hastigheten 110 km/h. Österleden 
har sedan ombyggnaden till stadsmotorväg hastighet 100 km/h. På resterande nät 

av överordnad karaktär är hastigheten 70 km/h. 

 

Figur 3  Hastighet på länkar inom studieområdet. 
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2.1.4 Korsningar 

Inom studieområdet finns tio planskilda trafikplatser, tre av dessa ligger utmed 
E6. Trafikplatserna Kropp i norr och Södra (i söder) har likheter i utformningen 

med avfartsramper norr respektive söderifrån som fortsätter med ”oavbruten” 
motorvägsstandard in mot Helsingborg, där trafikanter kan hålla hög hastighet 
och ”väva” in. Det finns ingen möjlighet att nå områdena direkt utmed 
motorvägen utan trafikanterna måste svänga av en bit in mot staden och sedan 
köra tillbaka ut. De båda trafikplatserna är ytkrävande.  

Trafikplats Vasatorp är relativt liten till ytan och trafiken som kör av motorvägen 

har väjningsplikt gentemot korsande trafik. 

Österleden har fem planskilda trafikplatser och tre korsningar i plan. Vid 
trafikplats Ättekulla regleras Österleden med trafiksignal norr om Malmöleden och 
tvåfältig cirkulationsplats söder om Malmöleden. Vid anslutning till Ättekulla finns 
en tvåfältig cirkulationsplats.  

På Långebergavägen är samtliga korsningar i plan, två enfältiga cirkulationsplatser 
och en trafiksignal. Korsningen mellan Hjortshögsvägen/Mogatan och Välavägen 

är två förskjutna trevägskorsningar som regleras med trafiksignal.  
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Figur 4 Korsningstyper inom studieområdet. 

Vägsystemets koppling från studieområdet till motorvägen söderut är svag; det 
finns tre möjliga körvägar men ingen av dem är att betrakta som optimal. Ett 
alternativ är via Fältarpsvägen, Österleden och Ättekulla trafikplats där kopplingen 
från Ättekulla till Malmöleden innebär att trafiken måste köra igenom en 

trafiksignal under Malmöleden och igenom två cirkulationsplatser för att komma ut 

på Malmöleden och vidare mot trafikplats södra. Det andra vägvalet är via 
Påarpsvägen och Rausvägen, på sträckan finns två cirkulationsplatser, en 
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trevägskorsning med stopplikt samt korsning av Skånebanan i plan. Ett tredje 
alternativ för att ta sig söderut är att köra norrut längs Långebergavägen igenom 
Bruces skog till Vasatorps trafikplats och där ansluta till E6/E20 söderut.  

 

 

Figur 5 Tre alternativa körvägar från Långeberga industriområde mot söder. 
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2.2 Järnväg 

I Helsingborg strålar Västkustbanan, Skånebanan och Rååbanan samman. 
Västkustbanan sträcker sig mellan Lund och Göteborg. Genom Helsingborg 
trafikerar västkustbanan Maria station, Helsingborg C och Ramlösa station. 
Västkustbanan trafikeras av X2000, Öresundståg och Pågatåg. Från Helsingborg C 
och norrut är västkustbanan enkelspår till Ängelholm. 

Skånebanan är en enkelspårig bana mellan Helsingborg och Kristianstad. I 
Helsingborg trafikeras Skånebanan av Pågatåg från Helsingborg C och Ramlösa 

station. Till Skånebanan i Helsingborg ansluter industrispåret mellan Långeberga 
och Ättekulla.  

Rååbanan är enkelspårig och sträcker sig mellan Helsingborg och Eslöv. På 
Rååbanan går Pågatåg från Helsingborg till Teckomatorp och sen vidare på 
Söderåsbanan mot Kävlinge och Lund. Det övergripande järnvägsnätet visas i 
figur 6. I figuren visas också befintligt industrispår inom verksamhetsområdena 

Långberga och Ättekulla (se även figur 7). Det sker idag ingen trafikering med tåg 
på industrispåret, till vare sig Ättekulla eller Långeberga industriområde. 
Helsingborg stad har i sin planering angett ett spårreservat från Långeberga och 
upp till NSR’s avfallsanläggning norr om Hjorthögsvägen (se streckad linje i figur 
6). 

 

 

 



 
  

 

12 av 64 

 

PM Trafik 

 

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

 

Figur 6 Järnvägsnätet i Helsingborg med befintliga stationer samt befintliga 

industrispår och spårreservat. 
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Figur 7 Industrispåret i Långeberga och Ättekulla. 
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2.3 Trafik och trafikanter  

2.3.1 Resvaneundersökning 

Resvaneundersökningen för Helsingborgs stad från 2013 visar att bilen är det 
mest använda färdmedlet, 57 % av alla resor görs med bil. Andelen cykelresor i 
Helsingborg är 11 % vilket är lägre än andra städer i med motsvarande 
invånarantal i Skåne och även lägre än genomsnittet för hela Skåne. Andelen 
bussresor är 12 % vilket är högre än genomsnittet för hela Skåne som är 9 %. 

Boende i Helsingborg gör lika många resor per person och dag som övriga 
skåningar, se figur 8. 

 

 

Figur 8 Färdmedelsfördelning i Helsingborg från RVU 2013. 

 
I princip lika många människor resor från Helsingborgs stad som till. Det 
vanligaste färdmedlet är bil vid dessa resor, se tabell 1. 
 

Tabell 1 Färdmedelsfördelning för resor till och från Helsingborgs stad. 

    Färdsätt (%) 

  Antal 
resor 

Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat 

Resor till Helsingborgs 
stad 

48725 67 6 24 1 1 1 

Resor från Helsingborgs 
stad 

48604 65 8 24 1 1 1 

 

2.3.2 Biltrafikflöden 

E4/E6/E20 och infarterna från norr och söder till Helsingborg har de högsta 
trafiklfödena i området kring Helsingborg. Därefter kommer Österleden och sedan 

de centrala stråken Drottninggatan/Järnvägsgatan och Stenbocksgatorna.  
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I figur 9 nedan redovisas upmätta flöden och andel tung trafik inom och i 
anslutning till studieområdet plus i viktiga gatuavsnitt i de centrala delarna av 
stadsområdet. 

 

Figur 9 Trafikmängder i studieområdet (vardagsmedeldygn). 
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Under juni månad 2014 genomfördes kompletterande trafikräkningar inom 
studieområdet för att få aktuella värden framför allt på ramperna i respektive 
trafikplats. Uppgifterna har i första hand behövts för att kunna beräkna hur 

belastningarna ser ut vid trafikplatserna och se om det finns marginaler för 
framtida trafiktillväxt i motorvägssystemet. I tabellen nedan redovisas resultat 
från juniräkningarna i form av vardagsdygnstrafik och trafiknivå under 
maxtimmen respektive maxkvarten. 

Maxtimmarnas storlek i den enskilda punkten varierar. I vissa punkter uppkommer 
det högsta värdet på förmiddagen, i andra på eftermiddagen. Pendlingsströmmens 

riktning avgör. Med ett undantag, Hjortshögsvägen öster om E6, följer 
maxkvarten samma mönster som maxtimmen. Andelen trafik under maxkvarten 
(trafiknivån) varierar. Andelen är något högre på eftermiddagen, 30-35 %, att 
jämföra med förmiddagen, 25-30 %. 
 

Tabell 2 Trafikmätningar från juni 2014 i studieområdet. 

 

 

 

  

Plats Vadt Riktning

Antal Antal Tidpunkt Antal Tidpunkt Antal Tidpunkt Antal Tidpunkt

söderut 640 06:30-07:30 212 06:30-06:45 553 16:00-17:00 151 16:15-16:30

-

västerut 1910 07:30-08:30 604 07:45-08:00 1427 16:00-17:00 394 17:00-17:15

öster 1264 07:00-08:00 338 07:15-07:30 1949 16:00-17:00 531 16:00-16:15

söderut 1013 07:00-08:00 288 07:30-07:45 1111 16:00-17:00 319 16:15-16:30

-

norrut 210 07:00-08:00 81 07:45-08:00 156 16:00-17:00 48 16:00-16:15

-

västerut 165 06:30-07:30 56 06:30-06:45 279 16:00-17:00 129 16:00-16:15

österut 218 06:30-07:30 83 06:45-07:00 261 15:30-16:30 74 16:00-16:15

norrut 148 07:00-08:00 41 07:15-07:30 319 16:00-17:00 120 16:00-16:15

-

västerut 647 07:30-08:30 210 07:45-08:00 517 16:30-17:30 142 16:30-16:45

-

söderut 417 07:00-08:00 119 07:45-08:00 559 16:00-17:00 156 16:00-16:15

söderut 291 06:30-07:30 101 06:45-07:00 174 16:00-17:00 53 16:15-16:30

västerut 580 06:30-07:30 176 06:45-07:00 437 16:00-17:00 147 16:00-16:15

österut 320 07:00-08:00 96 07:30-07:45 665 16:00-17:00 212 16:00-16:15

söderut 110 07:00-08:00 33 07:15-07:30 269 16:00-17:00 88 16:00-16:15

-

västerut 522 07:00-08:00 177 07:45-08:00 358 16:00-17:00 102 16:45-17:00

västerut 712 07:30-08:30 258 07:45-08:00 717 16:00-17:00 191 16:45-17:00

söderut 1196 07:00-08:00 357 07:45-08:00 1244 16:30-17:30 342 17:15-17:30

norrut 632 07:30-08:30 201 07:45-08:00 864 16:00-17:00 250 16:00-17:15

österut 648 07:00-08:00 177 07:45-08:00 771 16:00-17:00 204 16:15-17:15

4. Hbg S, påfart till E6 från E4, 

söderut

5. Vasatorp, avfart norrut

1. Kropp, påfart till E6 från E4, 

från Hyllinge

2 & 3. E4 Malmöleden, väster 

Hbg S

Maxtimme förm Maxkvart förm Maxtimme efterm

13.Hbg S, avfart till E4 från E6, 

västerut

14. Ättekulla, avfart till 111 

Österleden från E4

15 & 16. 111 Österleden, 

6. Hjortshögsvägen, öster E6

7. Vasatorp, påfart norrut

8. Kropp, påfart till E4 från E6, 

västerut

9. Kropp, påfart till E6 från E4, 

från Hbg

10. Vasatorp, avfart söderut

17. Ättekulla, påfart från 

Rusthållsgatan till E4

4434

2161

5741

4209

2201

9860

1662

4994

7337

22714

7025

11. Hjortshögsvägen, väster E6

12. Vasatorp, påfart söderut

33607

7356

9441

1860

Maxkvart efterm
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2.3.3 Tung trafik 

Helsingborgs stad har ett definierat nät för den tunga trafiken samt en miljözon i 
de centrala delarna av staden. Inom studieområdet finns överlag inga restriktioner 

för den tunga trafiken med undantag av Påarpsvägen på avsnittet mellan 
Långebergavägen och Österleden. 

Viktiga områden och transportvägar för tung trafik till och från studieområdet är 

 Hamnen /Kombiterminalen nås via trafikplats södra – Malmöleden – 
Oljehamnsleden, alternativt via Lagmansgatan – Hästhagsvägen –

Planteringsvägen. Under  hösten 2014 färdigställdes ombyggnaden av 

Gåsebäcksrondellen. Ombyggnaden syftar till förbättra trafiksäkerheten 
och framkomligheten i cirkulationsplatsen som är en viktig del för den 
tunga trafiken mellan Hamnen och Malmöleden. 

 Berga industriområde nås via Ängelholmsleden och Österleden. 

 Väla industriområde nås via Ängelholmsleden och Österleden alternativt 
via trafikplats Vasatorp – Hjortshögsvägen – Välavägen 

 Tostarp industriområden nås via trafikplats Vasatorp och Hjortshögsvägen 

 Långeberga industriområde nås från norr via trafikplats Vasatorp och 
Långebergavägen. Från söder via trafiplats södra och Rausvägen – 
Påarosvägen och Långebergavägen. Alternativt via Österleden och 

Fältarpsvägen. 

 Köpingegården och Ättekulla industriområde nås via trafikplats Ättekulla 
och Österleden. 

 Landskronavägen nås i huvudsak via Malmöleden, trafikplats Ramlösa, 

Lagmansgatan och Landskronavägen, alternativt via Rusthållsgatan eller 
Österleden och Rausvägen. 
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Figur 10 Vägar för tung trafik i Helsingborg enligt gatuklassificeringen. 

 

Lastbilstrafikens fördelning över dygnet skiljer sig gentemot personbilstrafiken. 
Figur 11 visar att lastbilstrafiken främst pågår under normal arbetstid, dvs. kl 07-
16, och att flödet är relativt jämnt fördelat under denna tid. Under förmiddagen 

inträffar de högsta flödena efter rusningstrafiken på morgonen. På eftermiddagen 

är de högsta flöden från kl 14 och fram till kl 17, se figur 11. 
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Figur 11 Lastbilstrafikens fördelning över dygnet. 

 

Under hösten 2014 utförde Helsingborgs stad en enkätundersökning som riktades 
till större logistikföretag. Enkäten skickades ut till 16 företag och svarsfrekvensen 

var ca 60 %. Enligt enkäten fördelar sig företagens transporter enligt Tabell 
1tabell 3. 
 

Tabell 3 Fördelning av logistikföretagens transporter inom studieområdet. 

Riktning 
transporter 

Söderut Norrut Hamn/stad Rännabanan 

Fördelning 17 % 55 % 26 % 2 % 
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Figur 12 Fördelning av logistikföretagens transporter inom studieområdet. 

2.3.4 Uppställningsplatser 

Inom studieområdet finns uppställningsplatser för långtidsparkering av lastbilar. 
Tidsbegränsningen är tre dygn. Helsingborgs stad har dock fått klagomål på att 

lastbilar står långtidsparkerade på andra ställen och att nedskräpning från 
övernattande lastbilschaufförer sker i bl.a. Långeberga industriområde och på 
nybyggda Mangårdsgatan i exploateringsområdet Gustavslund.  
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Platser med långtidsparkering för lastbilar: 

 Väla södra industriområde – Parkering tillåten på Lagergatan och 
Förrådsgatan. 

 Köpingegården – Parkering tillåten i längsgående parkeringsfickor på 
Trintegatan. 

 Ättekulla industriområde – Parkering tillåten på samtliga gator, 
parkeringsförbud finns på vissa delsträckor. 
 

 

Figur 13 Parkering tillåten i tre dygn för lastbilstrafik. 
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2.3.5 Vägransporter med farligt gods 

Se separat PM. 

2.3.6 Godstransporter på järnväg 

Se separat PM. 

2.3.7 Kollektivtrafik – Buss  

Studieområdet trafikeras av busslinjerna 2, 23, 26 och 27 som är en del av 
Helsingborgs stads stomnät för busstrafik, se figur 14. 
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Figur 14 Aktuellt busslinjenät inom studieområdet. 
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Linje 2 mellan Knutpunkten och Ättekulla industriområde går varje kvart under 
morgonen till Ättekulla industriområde.  På eftermiddagen från kl. 15:38 avgår 
bussen var tionde minut från Ättekulla industriområde mot Knutpunkten. Övrig tid 

är det en avgång per timme. 

Linje 23 mellan Knutpunkten och Långberga har halvtimmestrafik under 
rusningstid samt under hela eftermiddagen. Övrig tid är det en avgång per timme. 
Linjens upptagningsområde är främst Långeberga industriområde samt till viss del 
Bruces skog. Det finns ingen gångbana som ansluter hållplats Långeberga Norra 
till Bruces skog. 

Linje 26 mellan Tostarp och Knutpunkten går med halvtimmestrafik under 
högtrafik, övrig tid är det en avgång per timme. Linjen servar främst Väla södra 
industriområde och Tostarp Industriområde. En stor målpunkt inom Väla södra 
industriområde är ridhuset som även driver ridgymnasium. 

Linje 27 mellan Väla by och Knutpunkten går med halvtimmestrafik under 
rusningstid. Övrig tid är det en avgång per timme.  Linje 27 servar främst boende 
i Väla by och Väla industriområde. Till viss del använder även arbetande på Väla 

södra industriområde hållplatsen Välavägen, mellan industriområdet och 
hållplatsen saknas gångväg. 

Gemensamt för alla linjer som ansluter till studieområdet är att de servar platser i 
studieområdet med många arbetsplatser och att antalet påstigande inom 
studieområdet är relativt lågt. Samtliga linjer går till Knutpunkten. I nedanstående 
figurer redovisas antalet påstigande på de olika linjerna i riktning in mot centrum. 

Siffrorna är från mars 2014. 
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Figur 15 Antal påstigande linje 26 och 27 (mars 2014) inom studieområdet. 
(källa: Skånetrafiken) 
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Figur 16 Antal påstigande linje 23 (mars 2014) inom studieområdet. (källa: 
Skånetrafiken) 
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Figur 17 Antal påstigande linje 2 (mars 2014) inom studieområdet. (källa: 
Skånetrafiken) 
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Helsingborg stad har under 2014 tagit fram en plan för utveckling av 
busslinjenätet i Helsingborg 2014-2021. Planen innehåller främst åtgärder 
innanför Österleden men även ett antal åtgärder av linjer mot arbetsplatsintensiva 

områden längs motorvägen. År 2015 föreslås den nuvarande arbetsplatslinjen till 
Långeberga industriområde ersättas med en förlängning av nuvarande linje 7. 
Längre fram (efter 2021) finns även planer på att förlänga linje 4 ytterligare längs 
Påarpsvägen, till korsningen med Långebergavägen. Under perioden 2017-2021 
planeras en förlängning av linje 8 till Hjorthögsvägen med avslutning precis väst 
om motorvägen vid den planerade Truck stopen. Detta ersätter befintlig 

arbetsplatslinje 23 till Tostarps industriområde.  

Med dessa förändringar kan en något bättre kollektivtrafikförsörjning till 
arbetsplatser vid motorvägen förväntas. Befintliga arbetsplatslinjer ersätts med 
vanliga linjer vilket ger möjlighet till högre turtäthet och jämnare trafikering över 
dygnet. Dock kan vissa av förändringarna leda till något längre restider då 
arbetsplatslinjerna i flera fall är genare än de ordinarie linjerna. En längre 
körsträcka ger dock ett större resandeunderlag för linjerna. Förlängningen av linje 

4 kan göras i takt med utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i Östra 
Ramlösa och ger en gen och snabb kollektivtrafikkoppling mot centrum.  

Beroende på den framtida reseutvecklingen med kollektivtrafik kan det i framtiden 
(efter 2021) bli aktuellt med spårväg i Helsingborg. Delar av de satsningar som 
föreslås under perioden 2014-2021 anpassas för att i framtiden kunna konverteras 
till spårväg. I tidigare utredningar har en lokal linje mellan Väla och Ättekulla, via 
Drottninghög, centrum och Planteringsvägen, föreslagits. Spårvägen hade kunnat 

avlasta en del av den lokala biltrafiken till Väla köpcentrum, men passerar även 
genom många arbetsplatsintensiva områden och kan vara ett bra alternativ för 
arbetsresor från centrum till Ättekulla och industriområdet i Väla södra.  

Sedan 2006 bedriver staden ett framgångsrikt samarbete med Skånetrafiken och 
bussentreprenörerna inom den så kallade bussvisionen. Tabell 4 illustrerar hur 
busstrafiken har utvecklats sedan år 2000, där ”rycket” år 2006, startåret för 

bussvisionsarbetet. Utvecklingen därefter talar sitt tydliga språk. Antalet resor 
med stadsbussarna uppgick år 2011 till ca 12,5 miljoner per år, vilket innebär en 
resandeökning på drygt 61 % från 2004 till 2011. 
 

Tabell 4 Stadsbusstrafiken i Helsingborg.  

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ökning i % 

 

3,3 % 0.4 % -1.2 % 1.3 % 3.4 % 18,9 % 

Antal 
resor 

7 421 
000 

7 665 
000 

7 693 
000 

7 604 
000 

7 703 
000 

7 965 
000 

9 468 
000 

        År 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 

Ökning i % 7.4 % 5.1 % 1.0 % 7.6 % 6.9 % 9.5 % 1.9 % 

Antal 
resor 

10 168 
000 

10 683 
000 

10 788 
000 

11 613 
000 

12 418 
000 

13 594 
000 

13 856 
000 

* 2012, Tillkommit resande pga. utökat stadstrafikområde till Domsten, 615 327 resor. 
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2.3.8 Kollektivtrafik – Tåg 

Inom Helsingborg finns tre stationer, se figur 18. På Helsingoborgs centralstation 
stannar samtliga persontåg. Maria station och Ramlösa station trafikeras med 

Pågatåg. 
 

 

Figur 18 Knutpunkter för kollektivtrafik med tåg i Helsingborg. 
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Tågresandet har haft en stark utveckling sedan början av 2000-talet framförallt 
det regionala resandet från Knutpunkten respektive Ramlösa station och Maria 
station, se figur 19. Station Knutpunkten har haft en stark resandeutveckling 

under hela perioden med nästan en tredubbling från år 2000. I siffran kan ingå ett 
mindre inslag av interregionalt resande via SJ-tåg. Trafiken har även ökat från 
Ramlösa även om de absoluta talen är mindre och det tycks ha blivit en 
avmattning under de senaste åren. 

 

Figur 19  Tågresenärer Helsingborg. (källa: Skånetrafiken) 

 

För att ta sig mellan tåget och studieområdet är det enklast att åka via 
Knutpunkten, då samtliga linjer i studieområdet kopplar till Knutpunkten.  För 
resenärer till södra delen av studieområdet kring Ättekulla går busslinje 2 från 
Ramlösa station.  

Linje 21 trafikerar mellan Maria station och Ramlösa station. Ett alternativ för 
resenärer är att via linje 21 ansluta till någon av linjerna 23, 26 eller 27 mot 
studieområdet.  Vid byte till eller från linje 21 får resenären gå en kortare sträcka 
eftersom hållplatserna utmed linje 21 inte sammanfaller med övriga linjer. 

2.3.9 Cykeltrafik 

Helsingborgs stad har ett väl utbyggt cykelnät som sammanlagt är drygt 50 mil. I 
cykelplanen från år 2007 pekades åtta huvudcykelstråk ut som ska vara av hög 

standard i alla avseenden. Huvudcykelstråken kommer att färdigställas under år 
2015. 

Cykelnätet i studieområdet följer till stora delar det övergripande bilnätet. Av 
stadens huvudcykelstråk går fyra genom området, 

 Välastråket, sträckning mellan centrum och Väla utmed Ängelholmsledens 
södra sida. 

 Långebergastråket, sträckning mellan centrum och Långeberga längs med 
Fältarpsvägen. Sverigeleden, en nationell cykelturistled mellan 
Karesuando och Helsingborg följer i samma sträckning. 

 Påarpsstråket, sträckning mellan centrum och Påarp längs med 
Ramlösavägen, Gustavslundsvägen och Rausvägen. 
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 Österledsstråket, sträckning utmed Österledens västra sida mellan 
Ättekulla industriområde och Dalhem. 

Figur 20 nedan visar kopplingarna över E6 och Österleden för cyklister och 

gående. Avståndet mellan kopplingarna över E6 är mellan 500 meter och drygt 
två kilometer. Kopplingarna över Österleden ligger generellt tätare än över E6.  
 

 

Figur 20 Helsingborgs cykelnät med kopplingar över Österleden och E6. 
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En plankorsning för cykeltrafik finns i anslutning till trafikplats Vasatorp. Cyklister 
måste här korsa påfartsrampen på västra sidan och avfartsrampen på östra sidan. 
Eftersom trafikplatsen är anpassad till svängande stora fordon är svepradierna 

relativt stora och ytan att korsa körfälten relativt långa, se figur 21. Detta gör att 
platsen känns osäker att passera för gående och cyklande. En olycka mellan 
motorfordon och cykel har inträffat på platsen. 

 

Figur 21 Foto över gång- och cykelöverfart i anslutning till trafikplats Vasatorp. 

 

Ett flertal viktiga kopplingar inom studieområdet saknas för att cykelnätet ska 
vara sammankopplat, se figur 22. 

 Långebergavägen mellan Fältarpsvägen och Hjorthögsvägen.  

 Hjortshögsvägen mellan Depågatan och Välavägen. Samt koppling in till 

Väla industriområde. 

 Välavägen mellan Österleden och Djurhagshusvägen. 

 Trafikplats mellan Österleden och Filbornavägen, saknar cykelkoppling i 

öst-västlig riktning. 

 Ett huvudcykelstråk utmed Österleden mellan Ättekulla industriområde 
och Brohult planeras av Helsingborg stad. Stråket saknar en säker 
koppling vid passage över Fältarpsvägen. 

 Långebergavägens förlängning och koppling med Trintegatan.  
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Figur 22 Felande länkar och korsningar utmed cykelnätet i studieområdet. 
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2.4 Kapacitet 

I figur 23 presenteras den teoretiska kapaciteten inom studieområdet på 

entimmesnivå. Kapaciteten på en länk kan förenklat bestämmas utifrån antal 
körfält per riktning och tillåten hastighet.  

 

Figur 23 Kapacitet inom studieområdets vägnät (fordon per timme och 
riktning). 
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2.5 Framkomlighet 

Framkomlighet i Vasatorps trafikplats finns redovisat utförligare i separat PM. 

Analyser i samband med pågående detaljplanering i Långeberga har tidigare visat 
att trafikplats Vasatorp redan med dagens trafikflöden är högt belastad och att 
åtgärder behövs för att hantera trafiken från planerade nya verksamheter. 
Grundkrav i VGU 2012 avseende längder på erforderliga avfartsramper är inte 
uppfyllda. Bedömningen är att övriga delar av vägnätet fortfarande erbjuder god 

framkomlighet för biltrafiken. För att få en tydligare bild av förhållandena har vi 
gjort översiktliga kapacitetsberäkningar inom studieområdet utifrån 

belastningsgrad i trafikmodelleringsprogramet CUBE. I figur 24 redovisas två 
nivåer som presenteras i färgerna gult (0,6-0,8) respektive rött (>0,8).  
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Figur 24  Belastningsgrad på länkar och korsningar inom studieområdet, 
trafiksituation 2014. 

 

Utifrån figuren kan konstateras att det under eftermiddagens högtrafiktimme finns 
enstaka länkar i anslutning till trafikplats Södra som har en hög belastning, tillika 
några anslutningar i planskildheten mellan Ängelhomsleden och Österleden som 
har höga belastningar. Beräkningarna har gjort med stöd av de senaste 
trafikräkningarna i juni 2014, uppgifterna från staden från 2011 och 2012 och 

Trafikverkets databas.  
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Beräkningarna för Österleden och vid trafikplats Vasatorp är gjorda med Capcal, 
för påfartsramperna till motorvägen med TRVMB Kapacitets- och 
framkomlighetseffekter TRV 2013 64343. 

I trafikplats Vasatorp beräknas belastningsgraden för avfartsrampen norrifrån till 
0,53. Belastningsgraden för avfartsrampen söderifrån beräknats till 0,20. I denna 
trafikplats till skillnad från trafikplatserna Kropp och Södra ligger det en väjning ut 
från avfartsramperna, vilket gör att aktuella kölängder är av intresse att studera. 

Utifrån genomförda fältobservationer, trafikmätningar och trafiksimuleringar kan 
konstateras att dagliga kölängder uppstår på avfartsrampen på trafikplatsens 

västra sida, som innebär att trafikanter inte ens med hård retardation klarar 
erforderlig stoppsträcka (enligt VGU, kap 4.3.3.1 hård retardation). För att klara 
kraven kan kölängden inte överstiga ca 70 meter.  I tabell 5 nedan presenteras 
beräknade kölängder från mikrosimuleringsprogrammet VISSIM. En illustration av 
nuvarande köbildning i avfartsrampen norrifrån redovisas i figur 25. 
  

Tabell 5 Kölängder i avfartsramperna i trafikplats Vasatorp, med dagens 

trafikflöden. 

 Avfartsramp  
norrifrån 

Avfartsramp  
söderifrån 

 

Scenario Maximal 

kölängd 
(en gång 
per dag) 

Medelvärde 

av restids-
fördröjning 

(för fordon 
in mot 

centrum) 

Maximal 

kölängd 
(en gång 
per dag) 

Medelvärde 

av restids-
fördröjning 

(för fordon 
in mot 

centrum) 

Dagens 
trafiksituation 

90 m 6 s 50 m 3 s 
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Figur 25 Illustration av köbildning vid maximal kölängd på avfartsrampen 

norrifrån i nuläget. 

 

Kapacitetsberäkningarna visar på att det baserat på den kölängd som beräknas 
inträffa en gång per dag (och som uppmätts i fält) inte finns några marginaler till 
trafiktillväxt och att kravet på retardationssträcka till stillastående fordon inte 
klaras. 
 

Tabell 6 Belastningar i påfartsramper vid trafikplats Kropp och Helsingborg 

Södra. 

Påfart Belastningsgrad 
Trafikplats Kropp från E6 norr till Helsingborg 0,50 

Trafikplats Kropp från Helsingborg till E6 söderut 0,55 

Trafikplats Helsingborg Södra från E6 norr till Helsingborg 0,35 

Trafikplats Södra från Helsingborg till E6 söderut 0,65 

Anm. Belastningsgraden anger kvoten mellan aktuella flöden och vad anläggningen maximalt 
klarar av. 

De övergripande kraven i VGU 2012 anger att belastningsgraden ska högst uppgå 
till 0,8 för att motsvara önskvärd standard. De studerade avsnitten har ovan har 
således viss marginal för framtida trafiktillväxt. 
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Tabell 7 Belastningar i korsningen mellan Österleden och Trintegatan. 

Tillfart Belastningsgrad 

Österleden norr 0,72 

Trintegatan 0,71 

Österleden söder 0,72 

Ramperna från Malmöleden 0,52 

Anm. Trafiksignal, flera körfält i tillfarterna, högsta belastning anges. 
 

Tabell 8 Belastningar i korsningen mellan Österleden och Rusthållsgatan. 

Tillfart Belastningsgrad 

Österleden norr 0,70 

Österleden söder 0,49 

Rusthållsgatan 0,51 

Anm. Tvåfältig rondell. 
 

I TRAST (Trafik för en attraktiv stad) anges att belastningsgraden bör högst uppgå 

till 0,8 för att motsvara god framkomlighet. Båda korsningarna har således vissa 
marginaler för framtida trafiktillväxt. 

2.6 Trafiksäkerhet  

Våra svenska motorvägar håller överlag hög trafiksäkerhetsstandard. Ett uttag av 
olycksstatistiken från STRADA, omfattande sjuårsperioden 2007-01-01 – 2013-12-
31, har tagits fram som underlag för bedömning om situationen inom 

studieområdet.  Under denna period har framför allt Österledens ombyggnad 
påverkat förhållandena inom området. Under 2006 färdigställdes trafikplats 
Vasatorp, under 2013 genomfördes ombyggnaden av väg 111 mellan trafikplats 
Mariastaden och trafikplats Brohult. Analysen bygger på statistik från STRADA för 
området samt per trafikplats. I tabell 9 nedan redovisas en sammanställning av 
det totala antalet registrerade olyckor inom studieområdet. 
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Tabell 9 Antal olyckor enligt STRADA (2007-01-01 – 2013-12-31) inom hela 
området (totalt) samt per trafikplats. Denna tabell innefattar olyckor utan 
personskada samt okänd skadegrad.  

Hela området 534 

Kropp 71 

Södra 77 

Vasatorp 31 

Ättekulla 45 

 

Efter uttaget har ett fåtal olyckor per trafikplats sorterat bort pga ”Olyckor utan 
personskada” samt okänd skadegrad, se tabell 10. För respektive trafikplats har 
en analys gjorts.  

 
Tabell 10 Antal olyckor enligt STRADA (2007-01-01 – 2013-12-31) inom hela 
området (totalt) samt per trafikplats. Denna tabell innefattar inte olyckor utan 

personskada samt okänd skadegrad. 

Hela 
området 

525 

Kropp 68 

Södra 73 

Vasatorp 30 

Ättekulla 42 

 
Miljön i studieområdet är komplex med trafikplatser och av- och påfarter med 
olika utformning. Det är svårt att utifrån olycksmaterialet ge något bra svar om 

studieområdet är särskilt olycksdrabbat. Trafikverkets ansvariga anser inte att det 
finns några särskilda inrapporterade problem i studieområdet.  

För att försöka göra någon slags jämförelse mellan ett förväntat och faktiskt 
olycksutfall har en jämförelse med hjälp av verktyget Lill-EVA gjorts. Detta 

verktyg är dock baserat på en metod anpassad för landsbygdsförhållanden och 
därmed innehåller jämförelsen vissa osäkerheter. Konstateras kan att för 
motsvarande hastighet, vägtyp (dock MV Landsbygd) och flöde är det faktiska 
antalet allvarliga olyckor inte fler än vad som är att förvänta, se  
 

tabell 11. Antalet lindrigt skadade (LS) är dock högre än förväntat, vilket kan ha 

sin förklaring i att trafikplatsens avgränsningsområde är väl tilltaget.  
 

Tabell 11 Jämförelse mellan registrerade olyckor samt förväntat antal olyckor 

(inom parentes) per år för respektive trafikplats. 

Trafikplats Döda Svårt skadade Lindrigt skadade 
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Kropp 0,0 (0,06) 0,9 (0,6) 9,3 (2,9) 

Södra 0,0 (0,05) 0,6 (0,5) 11,1 (2,5) 

Vasatorp 0,0 (0,02) 0,7 (0,2) 4,1 (1,1) 

Ättekulla 0,0 (0,03) 0,3 (0,3) 5,0 (1,3) 

2.6.1 Hela studieområdet 

För hela studieområdet ses en svag trend av ett ökat antal olyckor, från ca 30 till 
40 under perioden 2007-2013. Detta kan delvis förklars av det den årliga 
trafikökningen. Olyckorna är relativt jämnt fördelade över året med en tydlig 
eftermiddagstopp vid kl 16. Två dödsolyckor har inträffat under perioden, vid 
Långebergavägen samt på Ängelholmsleden vid Brohults trafikplats.  

2.6.2 Trafikplats Kropp 

Ungefär 60 % av olyckorna är singelolyckor. Merparten av singelolyckornas 

händelseförlopp beskrivs som att föraren tappat kontrollen och fått sladd på 
fordonet. Singelolyckorna är fördelade över hela året och det går inte att utläsa 
om vintern skulle vara mer olycksdrabbad. Näst vanligast är upphinnandeolyckor 

som står för cirka 25 %. Upphinnandeolyckorna inträffar främst vid på- och 
avfartsvägarnas anslutningar. I tabell 12 och tabell 13 redovisas antal olyckor och 
olyckstyp. 

 
Figur 26 Registrerade olyckor i trafikplats Kropp åren 2007-2013. 
 
 

Tabell 12 Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år. 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Dödsolyckor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svåra olyckor 5 0 1 0 2 0 1 1 

Lindriga olyckor 63 7 4 12 7 4 17 12 

Totalt: 68 7 5 12 9 4 18 13 

 

Tabell 13 Antal olyckor per olyckstyp. 

Olyckstyp Antal olyckor 

Singel (motorfordon) S 41 

Möte (motorfordon) M 1 

Omkörning (motorfordon) O 5 

Upphinnande (motorfordon) U 19 

Avsväng (motorfordon) A 1 

Vilt W 1 

Övriga (varia) V 0 

 
Analys 
Singelolyckor dominerar som är relativt jämnt fördelade över året och dygnet. 
Antalet singelolyckor med vägomständighet ”Hal pga. snö/is” samt ”Hal pga. 
vatten” är ca 50 % medan för alla olyckor i området det är ca 25 %. Speciellt 
väster om trafikplatsen sticker ut med ”halt väglag”.  Upphinnande är relativt ”få” 
och inga direkta platsmönster ses. Generellt har denna trafikplats bra utformning 

och utifrån olycksmaterialet är det främst beteende som brist på 

hastighetsanpassning. 
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2.6.3 Trafikplats Vasatorp och korsningen Hjortshögsvägen – 
Långebergavägen 

Hälften av de registrerade olyckorna i uttaget ligger utanför själva trafikplatsen. 

Dessa olyckor har istället inträffat i korsningen Hjortshögsvägen-
Långebergavägen. Utmärkande för dessa olyckor är att föraren kört norrut på 
Långebergavägen och missat korsningen med Hjortshögsvägen. Under 2012 
byggdes korsningen om och reglerades med trafiksignal. Efter det har denna typ 
av olyckor upphört. Två olyckor med oskyddade trafikanter har inträffat, en i 
korsningen mellan Långebergavägen och Hjortshögsvägen och en på 

Hjortshögsvägen vid avfartsrampen för norrgående trafik. I själva trafikplatsen 
har olyckor av varierande typ inträffat och det går inte att urskilja någon punkt 
som sticker ut. I tabell 14 och tabell 15 redovisas antal olyckor och olyckstyp. 
 

 

Figur 27 Registrerade olyckor i trafikplats Vasatorp åren 2007-2013. 

 

 

Tabell 14 Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år. 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dödsolyckor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svåra olyckor 3 1 1 0 1 0 0 0 

Lindriga olyckor 27 8 3 1 4 3 5 3 

Totalt: 30 9 4 1 5 3 5 3 
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Tabell 15 Antal olyckor per olyckstyp. 

Olyckstyp Antal olyckor 

Singel (motorfordon) S 13 

Möte (motorfordon) M 1 

Omkörning (motorfordon) O 0 

Upphinnande (motorfordon) U 9 

Avsväng (motorfordon) A 0 

Vilt W 4 

Övriga (varia) V 1 

Singel (motorfordon) S 1 

Möte (motorfordon) M 1 

Omkörning (motorfordon) O 0 

Upphinnande (motorfordon) U 0 

 
Analys 
Antalet olyckor har minskat över tid främst pga. att korsningen med 
Hjorthohsvägen gjorts om. Olycksgraden är relativt låg och utformningen verkar 
utifrån olycksbilden fungera väl. 

  



 
  

 

45 av 64 

 

PM Trafik 

 

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

2.6.4 Trafikplats Helsingborg Södra 

Olycksbilden i Helsingborg Södra påminner om den vid trafikplats Kropp med en 
stor andel singelolyckor (ca 65 %). Olyckorna orsakas av föraren tappat kontrollen 

över fordonet. Upphinnandeolyckor har främst inträffat vid avfarten för 
norrgående trafik, vilket skulle kunna bero på svårigheterna för den höga andelen 
tung trafik att hålla hastigheten i uppförsbacken före avfarten till Helsingborg. I 
tabell 16 och tabell 17 redovisas antal olyckor och olyckstyp. 

 

 

Figur 28 Registrerade olyckor i trafikplats Helsingborg Södra åren 2007-2013. 

 

Tabell 16 Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år. 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dödsolyckor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svåra olyckor 5 1 0 1 1 1 1 0 

Lindriga olyckor 68 6 11 5 8 6 21 8 

Totalt: 73 7 11 6 6 10 22 8 
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Tabell 17 Antal olyckor per olyckstyp. 

 

 

Analys 

Denna trafikplats har något svagt ökande trend med olyckor, i första hand 

singelolyckor. November månad sticker ut något avseende halt väglag. På 
ramperna har flera singelolyckor inträffat som främst verkar bero på dålig 
hastighetsanpassning hos trafikanten. Upphinnande olyckor sker främst söder om 
trafikplatsen under morgontimmens högtrafik (kl 08). Främsta anledningen till 
dessa upphinnandeolyckor verkar vara höga hastigheter i samband med 
kösituationer på motorvägen. 

  

Olyckstyp Antal olyckor 

Singel (motorfordon) S 48 

Möte (motorfordon) M 0 

Omkörning (motorfordon) O 1 

Upphinnande (motorfordon) U 23 

Avsväng (motorfordon) A 0 

Vilt W 0 

Övriga (varia) V 0 
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2.6.5 Trafikplats Ättekulla 

Olyckorna i trafikplats Ättekulla är orienterade till de tre korsningspunkter där 
trafikströmmarna möts och de består framförallt av upphinnandeolyckor. Olyckor 

där gående är inblandade inträffar framför allt på Rusthållsgatan där gående 
önskar ta sig till Statoil och McDonald som är placerade ”inne i” trafikplatsen. I 
tabell 18 och tabell 19 redovisas antal olyckor och olyckstyp. 

 

Figur 29 Registrerade olyckor i trafikplats Ättekulla åren 2007-2013. 

 

Tabell 18 Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år. 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dödsolyckor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svåra olyckor 3 0 0 1 0 0 1 1 

Lindriga olyckor 39 3 5 4 7 4 7 9 

Totalt: 42 3 5 5 7 4 8 10 

 

 

 

 



 
  

 

48 av 64 

 

PM Trafik 

 

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

Tabell 19 Antal olyckor per olyckstyp. 

Olyckstyp Antal olyckor 

Singel (motorfordon) 14 

Möte (motorfordon) 0 

Omkörning (motorfordon) 0 

Upphinnande (motorfordon) 16 

Avsväng (motorfordon) 0 

Korsande (motorfordon) 5 

Cykel/Moped (motorfordon) 0 

Fotgängare (motorfordon) 0 

Fotgängare/Cykel/Moped 6 

Vilt 0 

 
Analys 
Ättekulla har i likhet ned trafikplats Södra en svagt ökande olyckstrend. Olyckor 
sker främst under den mörka tiden på året under oktober till januari. De flesta 
olyckorna sker under eftermiddagarna. Dock är in ”halt” väglag överrepresenterat. 

Upphinnandeolyckor dominerar olycksbilden mitt på dagen och sker då i första 
hand i den signalreglerade korsningen mellan Österleden och Södra Brunnsvägen. 
Enstaka upphinnandeolyckor har registrerats på grund av köbildning på 
avfartsramp mot Rusthållsgatan. Singelolyckor sker främst på eftermiddagar på 
ramperna och i anslutande cirkulationsplatser. 

2.6.6 Generella slutsaster och diskussion 

För att undvika trenden med ökat antal olyckor är det viktigt att flödet inte 

överstiger kapaciteten i vägnätet, då hastighetsvariationen ökar och oväntade 
kösituationer uppstår. Enligt det aktuella underlaget verkar det finnas en sådan 
trend. 

Trafikplatserna i studieområdet har i jämförelse med den använda effektmodellen 
för beräkningar (Lill-EVA) något färre antal allvarliga olyckor (döda och svårt 
skadade) men dock fler olyckor med lindrig skadegrad (LS). Det är svårt att dra 

slutsatser utifrån denna jämförelse, men trafikplats Södra och trafikplats Kropp 
har flest olyckor av typen singelolyckor. Då trafikplatseran generellt sett har bra 
utformning bör man främst arbeta med beteendefrågor avseende hastighet och 
avstånd till framförvarande fordon. Eventuellt bör ramplängder ses över då 
förväntade ökningar i flöden gör att köer på motorvägen kan bli mer frekventa.   

Överlag minskar antalet allvarliga olyckor i det svenska vägnätet, vilket troligen 
även kommer att gälla för detta område då denna trend har en delförklaring i 

fordonsutvecklingen. 
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För att öka trafiksäkerheten i studieområdet bör man arbeta med hastighet, 
minska hastighetsspridning och att trafikanter håller rätt avstånd. Exempel på 
verktyg för detta i vägrummet är variabel hastighet (VH) samt övervakning av 

hastighet (manuellt eller automatiskt).  

2.7 Analys av dagens situation och förutsättningar 

Kort kan man konstatera att analysen bekräftar den problematik som beskrevs i 
det inledande avsnittet i denna rapport. Underlaget i nulägesanalysen pekar på att 

det finns brister i det lokala trafiksystemet. Inte minst avseende möjligheterna att 
röra sig till fots, med cykel eller med buss till och inom studieområdet. Brister 

finns även på motorvägen och dess trafikplatser. När det gäller framkomlighet 
bekräftas bilden i trafikplats Vasatorp. I dagsläget är det endast här som 
kapacitetsbrist kan identifieras. När det gäller olyckor så tillkommer ett 
förhållandevis stort inslag av upphinnande- respektive singelolyckor främst i 
trafikplats Kropp och Helsingborg Södra, trots eller som följd av deras utformning. 

2.8 Helsingborg stads framtida utveckling 

Inom studieområdet planeras ett större utbyggnadsområde för bostäder kallat 
Östra Ramlösa, som är placerat mellan Österleden och E6. Inom studieområdet 
planeras också flera verksamhetsområden. Se figur 30 nedan för mer information 
kring planerade utbyggnader. 

 

 

Figur 30 Planerade utbyggnader inom Helsingborgs stad fram till 2030. 
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2.8.1 Nya bostäder 

Den nya bostadsexploateringen (angivet i antal bostäder i underlag från 
kommunen) har översatts till antal boende genom antaganden om fördelning 

mellan flerfamiljshus och villor. Den antagna fördelningen bygger på tidigare 
arbeten med befolkningsprognoser genomförda av Ramböll i sammarbete med 
Helsingborg stad med utgångspunkt från Helsingborgs översiktsplan. I tabell 
nedan presenteras befolkningsökningen, uppdelad i lägenhets- och villabebyggelse 
för varje område där nya bostäder planeras fram till 2030. I trafikprognosen för 
2030 ingår enbart en tredjedel av det totala antalet bostäder i Östra Ramlösa. 

Regional statistik över antal boende i dessa bostadstyper har använts för att 
beräkna antal nya invånare i de planerade bostäderna. 

Totalt prognostiseras 9 400 bostäder mellan åren 2012 och 2030 inom kommunen 
jämfört med dagens situation. Av dessa antas ca 70 % bestå av lägenheter och 
övriga 30 % av villor/småhus. Detta kan jämföras med dagens fördelning med ca 
26 % villor/småhus i kommunen, och 21 % i centrala staden. Detta ger ca 14 300 
18 850 nya invånare i Helsingborg fram till 2030. Detta innebär en ökning av 

antalet invånare med 14 % till 2030 eller 0,8 % per år.  

Antaganden om befolkningstillväxt baseras på ett genomsnitt av 2,0 boende per 
ny bostad. Ökningen med 18 850 nya invånare till 2030 innebär att Helsingborgs 
totala befolkning år 2030 blir 150 900, se figur 31. 
 

 

Figur 31 Befolkningsutveckling i Helsingborg åren 2000-2030. 
 

2.8.2 Nya arbetsplatser 

Prognosen över verksamhetsutbyggnad till 2030 har angivits av 
Stadsbyggnadsförvaltningen i form av antal ytterligare anställda (dagbefolkning) 
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fram till 2030 i respektive statistikområde. I underlaget anges översiktligt vilken 
typ av verksamhet som väntas. Störst utbyggnad av personalintensiv verksamhet 
väntas ske i närheten av Österleden och framförallt bestå av logistikverksamhet 

och småindustri. I centrum är det framförallt nya kontorsytor runt Knutpunkten 
och inom H+ som förväntas generera nya arbetsplatser, men även mindre 
utbyggnader av handel och annan verksamhet spritt i staden. 

Totalt väntas antalet arbetsplatser öka med 11 450 till år 2030 enligt prognosen. 
Detta innebär totalt ca 78 800 arbetstillfällen inom Helsingborg år 2030, en ökning 
med 19,4 % gentemot 2012 då motsvarande årlig ökning var 1,05 %. Prognosen 

ligger något under den historiska sysselsättningsutvecklingen under 2000-talet 
(även om denna är något spretig), se figur 32. 
 

 

Figur 32 Sysselsättningsutveckling i Helsingborg åren 2000-2030. 
 

2.8.3 Infrastruktur 

I samband med prognosmodellen för Helsingborg år 2030 har följande åtgärder 

förutsatts:  

 Drottninggatan och Järnvägsgatan, 1+1 körfält + bussfält. 

 Högersvängfält i cirkulation Malmöleden/Stenbocksgatan, färdigställdes 
under hösten 2014. 

 Södra Stenbocksgatan, 1+1 körfält mellan Södra Vallgatan och 
Fältarpsvägen. 

 Vasatorpsvägen, 1+1 körfält + bussfält mellan Regementsvägen och 

Dalhemsvägen.   

 Landskronavägen. 1+1 körfält +bussfält mellan Kielergatan och 
Rausvägen. 

 Ny koppling under järnvägen vid Maria station. 
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Åtgärderna kan förväntas påverka resandet inom studieområdet. 

 

 

Figur 33 Planerade förändringar av väginfrastrukturen som bedöms påverka 
resandet fram till 2030. 
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2.9 Trafikutvecklingen  

Trafikutvecklingen på E4/E6/E20 genom Skåne har varit mycket hög under de 

senaste 10 åren. En sammanställning gjord av Sydsvenskan (Sydsvenska 
Dagbladet 2014-12-07) visar att den totala trafikvolymen mellan Malmö och 
Helsingborg har ökat med 30-50 % sedan 2002. Under samma period har 
lastbilstrafiken ökad med 50-65 %. Den största ökningen har skett mellan 
trafikplats Helsingborg Södra och trafikplats Kropp, en ökning med 75 %. Denna 
sträcka uppges också vara den sträcka som trafikeras med flest lastbilar, ca 9 400 
per dygn. 

Teoretiskt framräknad årsdygnstrafik är baserad på stickprovsmätningar samt en 
variationskurva som baseras på variation på liknande vägar. Det är möjligt att den 
teoretiska kurvan överskattar säsongsvariation. 

 

Figur 34 Variationskurva. 

 
Två stickprovspunkter ligger norr om Helsingborg tätort och en ligger söder om. 
Punkten vid Vasatorp ligger direkt öster om staden och skiljer sig från de andra 
genom att punkten kan belastas av lokal trafik.  

Utvecklingen i mätpunkterna på motorvägen norr och söder om staden visar på en 
årlig ökning av den totala trafiken på 3,2-3,8 % mellan 1993 och 2014. 

Lastbilstrafiken ökar med 4,8-5,7 % årligen. För Helsingborg södra har ingen 
mätning utförts under 2014 så ökningen avser 1993-2011. Den totala 
trafikökningen norr om trafikplats Vasatorp är större än i övriga mätpunkter. Den 
totala trafiken ökar där med 4,3 % årligen, medan lastbilstrafiken ökar i linje med 
övriga punkter, 4,8 % per år. 

Från dessa mätningar kan slutsatsen dras att den passerande trafiken på 

motorvägen har ökat med ca 3,5 % per år avseende totala fordonsflödet och ca 5 
% per år avseende lastbilar. På motorvägen direkt utanför Helsingborg är den 
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totala trafikökningen större, sannolikt pga. nya rörelsemönster som en 
konsekvens av tillkomsten av trafikplats Vasatorp.  

I figurerna nedan visas utvecklingen av årsdygnstrafiken mellan 1993 och 2014 i 

de fyra stickprovspunkterna på motorvägen. 
 

 

Figur 35 Stickprovsmätningar E6 norr, trafikplats Kropp (ÅMD). 

 

 

Figur 36 Stickprovsmätningar E4 norr, trafikplats Kropp (ÅMD). 
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Figur 37 Stickprovsmätningar E6 norr, trafikplats Vasatorp (ÅMD). 

 

 

Figur 38 Stickprovsmätningar E6 söder, trafikplats Helsingborg (ÅMD). 
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Tabell 20 Sammanställning av genomförda mätningar på E4/E6/E20 norr om 
trafikplats Vasatorp 

F/d AM AM % PM PM % 

2014 

39 800 3392 9 % 3954 10 % 

46 400 3457 8 % 4520 10 % 

50 700 3492 7 % 4519 9 % 

39 500 2950 7 % 3990 10 % 

2010 

42 400 2985 7 % 4213 10 % 

40 500 2758 7 % 3951 10 % 

41 000 2533 6 % 3582 9 % 

42 800 3277 8 % 3972 9 % 

42 300 2877 7 % 3820 9 % 

2006 

31 800 2683 8 % 2763 9 % 

34 400 2644 8 % 3084 9 % 

37 300 2415 6 % 3130 8 % 

31 800 2683 8 % 2763 9 % 

29 500 2174 7 % 2441 8 % 

 

Mätningarna i punkten norr om Vasatorp under 2006 och 2014 visar på en ganska 
stor variation mellan största och minsta dygnsflöde, ca 25 % skillnad. Under 2010 

uppmättes betydligt jämnare flöden. Vardagsmedeldygnet under 2014 uppgår 

enligt mätningarna till 42 700 fordon per dygn att jämföra med 40 500 under 
2010, vilket motsvarar en ökning med 1,30 % per år. Trafikverkets uppräkningstal 
i Skåne för perioden 2010-2030 är 1,66 % per år, dvs. något högre än 
utvecklingen under de senaste åren. Enligt samma mätningar har lastbilstrafiken 
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ökat med 1,35 % per år. Även här ligger dock Trafikverkets uppräkningstal högre, 
2,41 % per år. 

Mätningarna visar också att maxtimmen på eftermiddagen ökar mer än 

maxtimmen på förmiddagen. Man kan också notera en svag ökning av 
maxtimmens andel av dygnstrafiken som helhet, såväl förmiddag som 
eftermiddag. 

I en enkätundersökning till större logistikföretag i Helsingborg fick de svara på 
frågor om deras bedömning om antalet anställda om 10 år samt hur transporterna 
kommer att förändras. Av svaren framgår att logistikföretagen bedömer att 

antalet anställda kommer att öka med 10-35 %. Angående förändringen av 
transporter, svarade några av företagen att de bedömer att det kommer ske en 
generell ökning av leveranser till privatpersoner och att transporterna generellt 
sett kommer att öka, där enstaka företagare bedömde ökning med upp till 75 %. 
Lastbilstransporterna väntas fortfarande vara dominerande, dock bedöms ny 
teknik innebära viss utfasning av fossila bränslen vilket skulle ge mindre 
klimatpåverkan från transporter. En jämförelse mellan trafiken på motorvägen 

genom Helsingborg och de mest belastade snitten på E4/E6/E20 i höjd med Lund 
respektive Lomma har gjorts, se tabell 21. 

 

Tabell 21 Jämförelse mellan olika räknesnitt under högtrafik. 

Räknesnitt Fordon per timme – mest 

belastade riktningen 

E4/E6/E20 N tpl Vasatorp 2461 

E4/E6/E20 S tpl Södra 2446 

E4/E6/E20 S tpl Löddeköpinge 2764 

E4/E6/E20 S tpl Flädie 2780 

E4/E6/E20 S tpl Lomma 3555 

 

Konstateras kan att det mest belastade snittet på E4/E6/E20 mellan Malmö och 

Helsingborg, ligger ca 40 % högre än motsvarande snitt vid Helsingborg. 

På motorvägen norr om trafikplats Lomma är framkomligheten låg under 
högtrafik. Det är inte ovanligt med bilköer som sträcker sig halvvägs upp till 
trafikplats Flädie. Kapacitetstaket kan här anses vara mer eller mindre uppnått. 
Trafikmätningarna visar på en tydlig hastighetsreduktion under maxtimmar med 
ca 3500 fordon per timme i den mest belastade riktning, till runt 95-98 km/h för 
personbilar. I lågtrafik är medelhastigheten i samma punkter runt 110-115 km/h. 

Vid mätpunkterna vid Helsingborg visar mätningarna ingen tydlig 

hastighetssänkning under maxtimmar, utan medelhastigheten för personbilar 
ligger runt 110-115 km/h, ungefär samma som under lågtrafik.  
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Vid antagande om att kapaciteten på E6 är liknande både utanför Lund/Lomma 
och Helsingborg, kan slutsatsen dras att det finns ett visst utrymme för 
trafikökning på motorvägen utanför Helsingborg. Sett till hur medelhastigheten 

under maxtimmar påverkas är sträckorna utanför Helsingborg ännu inte 
påverkade av betydande trängsel under maxtimmarna.  

2.10 Trafikprognos 2030 

2.10.1 Flöden 

En trafikprognos för år 2030 för hela Helsingborg finns framtagna. Dels finns 
Trafikverkets prognos Sampers 2030 som redovisar flöden inom hela Skåne och 

dels en trafikmodell CUBE 2030 som Ramböll har tagit fram på uppdrag av 
Helsingborgs stad. Sampersmodellen har i förhållande med CUBE-modellen en 
relativt grov indelning av markanvändning i Helsingborg, där CUBE-modellen har 
mer detaljerad markanvändning och är senare uppdaterad. 

Konstateras kan att flöden i Sampers 2010 (basen för Sampers 2030) är kraftigt 
underskattade på sträckan mellan Kropp och Helsingborg Södra, sett till de 

trafikmätningar som finns tillgängliga. Observera att Sampers har basår 2010 och 
bör därför ligga under mätningarna som är uppskalade till 2014 års trafik. 
Relationen i mätningarna visar på liknande trafikflöden söder om Helsingborg 
Södra jämfört med vid Vasatorp (något högre söder om Helsingborg) och att 
flödet på E6 norr och E4 är relativt lika. Sampersmodellen verkar även överskatta 

flödet på E6 söder i nuläget.  

Ökningen till 2030 beräknas bli mellan 34 och 43 % med större ökning söderut 

samt på sträckan mellan trafikplats Kropp och Helsingborg syd. Modellen 
överskattar trafikflödet på E6 mellan något mot mätningar. 

I följande figurer redovisas modellflöden från de båda prognosverktygen. 
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Figur 39 Figur från trafikprognos 2030 i programmet Sampers. 
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Figur 40 Trafikprognos 2030 från Helsingborgs stads CUBE-modell. 
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I tabell 22 nedan redovisas en generell uppskrivning av maxtimmesflöden till 
dygnsnivå. Maxtimmars andel av dygnsflödet varierar beroende på plats och 
därför ska presenterat dygnsflöde ses som en indikation på dygnsflödet.   

 

Tabell 22 Sammanställning av trafikflöden för dagens och framtida 
trafiksituation. 

 Punkt Trafikräkning

* 

Nuläge Prognos 2030 

  CUBE 

nuläge 

Sampers 

nuläge 

CUBE 2030 Sampers 2030 

E6 norr 31 000 29 000 30 000 40000 (+38 %) 42000 (+ 40 %) 

E6 

mellan 

44 000** 48 000 28 000 66000 (+ 38 %) 42000 (+ 50 %) 

E6 syd 49 000 49 000 54 000 67000 (+ 37 %) 78000 (+ 44 %) 

E4 öst 32 000 34 000 30 000 46000 (+ 35 %) 40000 (+ 33 %) 

*Värden från klickbara kartan, uppräknade från 2011 till 2014 med samma faktor (+5 %) som 

dokumenterad trafikökning 2010-2014 i mätpunkt norr om Vasatorp. Även omräknade från ÅDT till VaDT 

med faktor 1/0.9.  

**Medelvärde av stickprovsmätningar under vardagsdygn 2014 

Sampers visar på en kraftig ökning av trafik söderut på E6 till 2030 och en något 

lägre ökning norrut på E6 och E4. Störst ökning ses procentuellt på E6 mellan 
Kropp och Helsingborg syd, men från en underskattad nivå i nulägesmodellen 
 

Tabell 23 Trafikmängder under maxtimmen (eftermiddag). 

 Punkt Uppmätta 

flöden* 

Modellflöde 

CUBE 2013 

Modellflöd

e CUBE 

2030 

E6 norr 3000 2800 3850 (+37 %) 

E6 

mellan 

4250 4650 6650 (+43 %) 

E6 syd 4600 4500 6250 (+40 %) 

E4 öst 3200 3100 4150 (+34 %) 

*Maxtimmesflöden från stickprov från trafikverkets klickbara karta. Mätningar är för alla punkter utom E6 

mellan gjorda under 2010/2011 och har därför räknats upp med 5 % (motsvarande trafikökningen på E6 

vid Vasatorp där det finns mätningar från 2014) 

2.10.2 Framkomlighet 

Den väntade trafikutvecklingen fram till 2030 kommer att innebära ökade flöden 
inom hela studieområdet. De kraftigaste ökningarna kommer att finnas utmed 

motorvägsnätet genom Helsingborg och naturligtvis även på E4/E6/E20 genom 



 
  

 

62 av 64 

 

PM Trafik 

 

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

hela Skåne. De prognostiserade timflödena 2030 i höjd med trafikplats Vasatorp 
väntas bli drygt 6500 fordon, att jämföra med dagens timflöden strax söder om 
trafikplats Lomma på som mest ca 5900. Om dagens riktningsfördelning för 

trafiken kvarstår, innebär det drygt 3600 fordon i en riktning under maxtimmen, 
vilket kan jämställas med motorvägens teoretiska kapacitetstak. 

I figuren nedan redovisas beräknade belastningsgrader med befintlig infrastruktur 
inom studieområdet men med föreslagna ändringar i enlighet med kapitel 2.10.3. 
Beräkningarna är baserade på dagens uppmätta maxtimmesflöden, med en pålagd 
prognostiserad ökning från CUBE 2030. 

 

 

Figur 41 Framtida belastningsgrader inom studieområdet. 
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Konstateras kan att motorvägsnätet kommer att ha en hög belastningsgrad under 
maxtimmarna och att vissa av ramperna är hårt belastade. Likaså kommer 
ytterligare några korsningar att få en hög belastningsgrad. 

I trafikplats Vasatorp beräknas trafikökningarna leda till att belastningsgraden för 
avfartsrampen norrifrån nå kapacitetstak år 2030. Beräkningar i Capcal visar på 
en belastningsgrad av 0,99. Belastningsgraden för avfartsrampen söderifrån har 
beräknats i Capcal till 0,36. Kölängderna och genomsnittlig fördröjning år 2030 
som beräknats i VISSIM redovisas i tabell 24 nedan, en illustration av 
köbildningen i avfartsramperna redovisas i figur 42.  

 

Tabell 24 Kölängder och genomsnittlig fördröjning i avfartsramperna i 
trafikplats Vasatorp år 2030. 

 Avfartsramp norrifrån Avfartsramp söderifrån 

Maximal kölängd  
(en gång per dag) 

260 m 65 m 

Medelvärde av restids-

fördröjning  
(för fordon in mot 
centrum) 

17 s 4 s 

 

 

Figur 42 Illustration av köbildning vid maximal kölängd på avfartsrampen 
norrifrån år 2030.  
 

I studieområdet som helhet väntas trafikökningarna leda till att framkomligheten 

på motorvägen samt vissa av ramperna är hårt belastade under högtrafik, viss 

trängsel beräknas uppstå. Vissa av korsningspunkterna utmed Österleden kommer 
också att vara hårt belastade. 
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2.11 Nollalternativ 2030 – vad händer om inget görs?  

Genomförda trafiksimuleringar för nuläget visar på att befintlig ramplängd i den 

norra avfartsrampen i trafikplats Vasatorp precis uppfyller kraven på retardation 
enligt VGU med dagens trafikflöden. År 2030 beräknas den norra avfartsrampen 
inte uppfylla kraven på retardation, kölängden riskerar dessutom att växa ut på 
motorvägen en gång var 14:e dag.  

Den södra avfartsrampen beräknas uppfylla kraven på retardationssträcka enligt 
VGU i både nuläget och år 2030. År 2030 beräknas kraven precis uppfyllas. 

Kapaciteten i trafikplatsen år 2030 kommer därmed att vara otillräcklig i högtrafik. 


