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INITIERA 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Väg 24 är av riksintresse enligt §3:8 Miljöbalken. Vägen har nationell betydelse för 

funktionerna godstrafik, långväga resande och dagliga resor. Betydelsen som 

funktionellt prioriterat vägnät för kollektivtrafik är stor, om än inte på hela sträckan. 

Väg 24 utgör även primär väg för farligt gods. 

Flera pågående detaljplaner och även kommande planeringsprojekt berör direkt 

eller indirekt väg 24. Trafikverket har i flera samråd rekommenderat kommunen att 

ta ett helhetsgrepp avseende trafikplanering för att säkerställa ett långsiktigt 

fungerande trafiksystem. Flera av samrådsyttrandena har berört anslutningspunkter 

till väg 24 med begäran om att redovisa bedömningar av framtida trafikströmmar 

utifrån planeringen samt behov av åtgärder för att säkerställa såväl framkomlighet 

som trafiksäkerhet. 

Laholms kommun har därför beslutat ta fram en åtgärdsvalsstudie som ska studera 

hur väg 24 påverkas avseende funktion, trafiksäkerhet och kollektivtrafik utifrån 

kommunens framtida utbyggnadsbehov till följd av tillväxt i form av invånare och 

företagsetableringar. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa ett långsiktigt fungerande 

trafiksystem i Laholms kommun och skapa balans mellan den statliga vägens 

funktion och kommunens befintliga och planerade användning av denna när Laholm 

växer och utvecklas. De hållbara trafikslagen gång, cykel- och kollektivtrafik ska 

prioriteras. Atgärdsvalsstudien är en strategisk studie som ska ta ett helhetsgrepp 

vad gäller framtida planer på bostads- och verksamhetsetablering som påverkar 

berörd del av väg 24. Studien kommer sedan utgöra underlag för kommunens 

pågående detaljplaner och kommande planeringsprojekt som direkt eller indirekt 

berör väg 24. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Utredningsområdet avgränsas i väst av cirkulationsplatsen mellan väg 24 och väg 

518, i öst av korsningen mellan väg 24 och väg 530. 

Korsningen med Södra Sofieroleden behandlas i separat utredning som rör 

omledning av trafik på E6 genom kommunen och farligt gods. 

Figur 7. Geografisk avgränsning 

1.3 AKTÖRER OCH ÖVRIGA INTRESSENTER 
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har representanter från Laholms kommun, 

Trafikverket, Region Halland och Hallandstrafiken deltagit. 
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2. FÖRSTÅ SITUATIONEN 

Den 7 december 2018 hölls en workshop i Laholm med syfte att skapa en 

gemensam bild kring behov, brister och problem. 

Vid mötet deltog följande kompetenser, 

Från Laholms kommun deltog översiktplanerare, trafikplanerare, 

planarkitekt, mark- och exploateringsingenjör, representant för 

näringslivsfrågor samt räddningstjänst. 

Från Trafikverket deltog samhällsplanerare och ansvarig för 

åtgärdsvalsstudier i Halland, 

Från Region Halland deltog regional samhällsplanerare. 

Hallandstrafiken deltog med trafikutvecklare. 

Från Ramboll deltog processledare/uppdragsledare och handläggare för 

åtgärdsvalsstudien. 

Arbetet utfördes i två grupper där följande frågeställningar behandlades, 

1. Hur stämmer den nulägesbild som vi fått presenterat för oss på 

förmiddagen med den bild du har? Någon viktig aspekt som vi inte lyft 

idag? 

2. Vilka behov av resor och transporter på väg 24 ser du att 

utvecklingen/expansion av Laholm för med sig? 

3. Vilka brister finns redan idag? Vilka problem kan utvecklingen vi hört om 

idag föra med sig? Finns geografiskt avgränsade problempunkter med stor 

inverkan i trafiksystemet? Hur stora är problemen idag, hur stora kan de bli i 

framtiden? 

4. Finns målkonflikter mellan den statliga vägens funktion och kommunens 

befintliga och planerade användning av denna när Laholm växer och 

utvecklas? Finns andra målkonflikter? Vilka? 

5. Vilka funktioner på väg 24 är viktiga att värna? 

6. Hur ser din framtidsbild ut av trafiksituationen på väg 24? 

7. Vad kan du identifiera för möjliga steg 1- och 2-åtgärder? 
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Resultat från workshopen har sammanfattats enligt följande. 

Brister, behov och funktioner 

Bilismen är stark - 1/3 av befolkningen bor utanför tätort. Möjligheterna till 

att nyttja kollektiva färdmedel är begränsade. Kopplat till hållbarhet kan 

detta identifieras som ett problem. Hur styr vi färdmedelsfördelningen mot 

mer hållbara alternativ? 

Det finns behov av att få kännedom om de befintliga korsningspunkternas 

kapacitet och belastningsgrad. Hur stora trafikflöden tål korsningarna? Vilka 

prognoser har styrt valet av befintliga korsningspunkterna innan de kom 

till? 

Vägen har flera viktiga funktioner: framkomlighet är viktig dels för att vägen 

är riksintresse, dels att den är en funktionellt prioriterad väg (FPV), samt för 

de kommunala etableringarna. 

Restider, exempelvis för kollektivtrafikresenärer. Viktigt med balans mellan 

framkomlighet och anslutning till tätort. 

Kommunen sätter värde på den estetiska utformningen av vägen, som entre 

till staden vill kommunen ha en god miljö tex. cirkulationsplatser. 

Farligt gods led medför krav på avstånd till bebyggelse. Påverkar var man 

kan bygga. 

Passager tvärs väg 24 för oskyddade trafikanter - glest mellan dessa. Det 

finns barriärer och ökade trafikmängder kan skapa ännu större barriärer. 

Östra cirkulationen har korsning i plan för cyklister - osäkerhet? Problemet 

med otrygghet för cyklister kan öka i och med ökat biltrafikflöde, särskilt 

där passager korsar vägen. Utreda cykelnätet. 

Byggande av bostäder i Östra Nyby i anslutning till Ängelholmsvägen, hur 

kan gående/cyklister nå stationen? 

Utmaning hur stationsstaden ska kopplas med övrig Laholm. Insprängt med 

volymhandel och industri mellan. 

Kollektivtrafiken - finns planer på utveckling, kollektivtrafiken har ökat 

avsevärt, ny pendelparkering etc. Boende kan åka kollektivt - svårigheter 

för de som bor utanför tätorten som ska till tågstationen. Många som jobbar 

i Laholm reser från Halmstad. Snabbussen Laholm-Halmstad, vad händer 

med nya pendelbussen? 

Väg 24 behöver inte vara viktigt för kollektivtrafiken om det finns 

alternativa vägar. Behov tvärs för kollektivtrafik kommer finnas kvar. 

Målkonflikter 

Det finns en målkonflikt mellan genomfartstrafikens behov och 

lokaltrafikens behov. Genomfartstrafiken vill inte ha stopp (ex anslutningar) 

men lokaltrafiken behöver fler anslutningar/cirkulationsplatser m.m. 

Exploateringar, kring station och volymhandel, tung trafik som blandas med 

människor som ska ta sig mellan centrum och nya stadsdelen och stationen. 
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Framtidsbild och funktioner som är viktiga att värna 

Trafikanter kommer fram tryggt, smidigt och grönt. 

Så få anslutningspunkter som möjligt längs väg 24 för att minska antalet 

konfliktpunkter. 

Väg 24 kommer förbli en väg, men enligt kommunen, gärna ha fler 

anslutningspunkter. Ser inte att den kommer förvandlas till gata. Laholm 

kommer inte vara i den skala att det blir aktuellt att göra om väg 24 till 

gata. Trafikverket däremot vill inte ha fler anslutningar. 

Fler passager för gående och cyklister tvärs väg 24 som helst ska vara 

planskilda. 

Bättre cykelmöjligheter. 

Barriäreffekt från väg 24 ska vara så liten som möjligt. Samtidigt måste det 

finnas ett skyddsavstånd till bebyggelse kopplat till farligt gods och buller. 

Steg 1- och 2-åtgärder 

Mobility Management - metod för att främja hållbara transporter genom att 

förändra resenärers attityder och beteenden. 

Möjlighet att ta med cykel på tåget - vill vi få folk att cykla mer behöver 

tågen kunna ha utrymme för cykel. Behöver alla ha cykel på tåget? 

Skapa säkra och attraktiva cykelparkeringar vid stationen. 

Införa ett hyrcykelsystem. 

Prova-på kollektivtrafikkort för att främja att fler ska använda 

kollektivtrafiken. 

Visa på fördelarna för hälsan kopplat till cykling i syfte att få fler att cykla. 

Cykel infrastruktur som inbjuder till cykel, se över sträckorna och länkar som 

saknas i nätet. 

Optimera korsningspunkter, mindre åtgärder i befintliga korsningar med 

syfte att förbättra framkomligheten och/eller säkerheten. 

Se över hastigheterna längs väg 24. varför är det olika hastigheter idag? 

Vilken hastighet borde det vara? 

Styra tunga transporter till västra delen av Laholm bort från tätort. 

Exploatera nära stationen, vid knutpunkter och genom att förtäta. 

Samordning mellan Hallandstrafiken-Skånetrafiken i syfte att se över 

biljettpriserna vid pendling över regiontrafikgränser. Dessa upplevs höga. 

Planerad linjesträckning för kollektivtrafik. Peka ut som prioriterat stråk och 

var åtgärder utförs. Även koppla åtgärder för gång och cykel längs stråket 

för att få synergieffekter. 

En pendellinje kan bidra till att få öka resandet med kollektivtrafiken. 

Summering 
Som avslutning på workshopen fick samtliga deltagare markera de tre viktigaste 

frågeställningarna som diskuterats under dagen. Följande frågeställningar fick flest 

markeringar, 

Balans mellan stad och väg. Ska väg 24 vara en väg eller gata? 

Barriärer 

Konfliktpunkter 
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2.1 VÄGHÅLLARE 
Trafikverket är väghållare för väg 24, Väg 585 (Ängelholmsvägen), väg 518, väg 530 

och väg 521 (Månstorpsvägen). För övrigt vägnät i eller i anslutning till Laholm är 

kommunen väghållare. Det mindre vägnätet på landsbygden har enskilda 

väghållare, dessa visas inte i Figur 2. 

..• 

. -.1. 

Teckenförklaring 

1Väghållare 
-- Kommunal 
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•!:--
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Figur 2. Väghållare. 
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2.2 HASTIGHET 
Inom Laholm är hastigheten främst 50 km/tim på norra sidan av väg 24 och 40 

km/tim på södra sidan. Kommunen planerar för en hastighetsöversyn under 2019 

med den övergripande målsättningen att 40 km/tim ska var den primära 

hastigheten inom tätorten 

Väg 24 är reglerad till 90 km/tim väster om Ängelholmsvägen och 100 km/tim 

öster om. I korsningspunkterna sänks hastigheten lokalt till 70 km/tim, förutom vid 

Glänningeleden och Södra Sofieroleden. 

Hastighetsgräns 
-- 30 

40 

•-- so 
-- 60 

-- 70 

;:_ 80 

- 90 

-
100 

II'+DTiteo.-;:o::11.-=o=-.5---=::;:::;;=---: m 

Figur 3. Hastighetsgränser. 
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2.3 TRAFIKMÄTNINGAR 
Figur 4 visar mätningarna av Arsdygnstrafiken (ÅDT) på det statliga vägnätet. De 

senaste mätningarna på väg 24 är från år 2014. Trafikflödet på väg 24 är högst i 

väst och trappar ner österut. Vid den centrala korsningspunkten i Laholm med 

Ängelholmsvägen så minskar flödet med cirka 3000 fordon. 

I 
:, ., 
.• 

l.,1i ;·•· 

År 2014 
ÅDT 10 000 
ÅDT tung 900 

, . .. .. .. 
.. -,}, 

.... 

Teckenförklaring : 
e Trafikmätning 

l· 
i 

-~· 

... 

r.n!r:r.,ffa -==--==----====---Km iiL 9P ) 0.25 0.5 1 ..., 1.5 2 

Figur 4. Trafikmätningar. 

·• I 

., .I ._ ... 
Ar 2014 

•: ÅOT 3100 
ÅOT tung 200 

I, 

.. 
. -.;,• .. ....... ,.,,. _ 

I Tabell l och Figur 5 visas historiska trafikmätningar för väg 24 mellan åren 2002 

och 2014. Mätningar har utförts vart fjärde år. Generellt ökade trafiken mellan åren 

2002 och 2006 i alla punkter. Mellan åren 2006 och 2010 skedde ingen förändring. 

Från 2010 till 2014 så har trafiken ökat eller legat stilla väster om Ängelholmsvägen 

samt minskat öster om. 

Tabell 7. Historiska trafikmätningar utmed väg 24. 

2002 

Öster om väg 518 8 400 

Väster om Ängelholmsvägen 

Öster om Ängelholmsvägen 

Öster om väg 530 

7 300 

4 500 

4 300 

2006 

9 200 

7 900 

5 200 

4 700 

2010 2014 

9 300 10 000 

7 900 

5 300 

4 700 

8 000 

4 900 

4 300 
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ÅDT - HISTORISKA MÄTNINGAR 

Öster om väg 518 - Väster om Ängelholmsvägen 

-å-Öster om Ängelholmsvägen ~ Öster om väg 530 

12000 

1 ~ I f 
10000 

• ♦ 

8000 • • • • i i 6000 

4000 

I r 2000 

0 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Figur 5. Historiska trafikmätningar utmed väg 24. 

Med hjälp av Sampers, Trafikverkets modellverktyg för trafikslagsövergripande 

analyser av persontransporter, har andelen genomgående trafik längs väg 24 tagits 

fram. Enlig Sampers är 40% av trafiken väster om Laholm genomfartstrafik som 

fortsätter österut utan målpunkt kring Laholm. Motsvarande siffra öster om Laholm 

är 65%. 

Figur 6. Andel genomgående trafik på väg 24 enligt Sampers. 
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2.4 CYKEL VÄGAR 
I väst finns en cykelväg utmed norra sidan av väg 24 som kommer från 

Mellbystrand. Cykelvägen går delvis på parallella vägar som ansluter till enskilda 

fastigheter och som nyttjas av biltrafik. Cykelvägen går fram till Västerleden där den 

viker av från väg 24 och följer Västerleden vidare in mot centrala Laholm. Vidare 

österut saknas cykelväg utmed väg 24 och cyklister är istället hänvisade till 

cykelvägar inne i Laholm för att ta sig österut. 

Passager tvärs väg 24 för gående och cyklister finns på fem platser. Från väster 

finns det en passage i plan över väg 24 vid cirkulationsplatsen med väg 518. Väster 

om cirkulationsplatsen med Västerleden finns en tunnel som knyter samman Laholm 

med tågstationen. Mitt på sträckan mellan cirkulationsplatserna med Västerleden 

och Ängelholmsvägen finns en tunnel som knyter samman industriområde på södra 

sidan av väg 24 med bostadsområdet på norra sidan. På östra sidan av 

cirkulationsplatsen vid Ängelholmsvägen finns en passage i plan som knyter 

samman bostäder och industriområde på södra sidan med övriga Laholm. 300 

meter österut finns en bro för gående och cyklister över väg 24. Bron är en del av 

järnvägens gamla sträckning som idag är en cykelväg vidare mot Vallberga och 

Skottorp. 

Figur 7. Cykelvägar, typ av passager samt avståndet mellan passager. 
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2.5 KOLLEKTIVTRAFIK 
Kollektivtrafiken i Laholm knyter an till busstationen i centrala Laholm och 

tågstationen i väster. För tillfället finns sex linjer som trafikerar Laholm. 

224 - Laholm busstation - Laholm tågstation 

225 - Laholm - Mellbystrand - Skummeslöv - Båstad station 

226 - Laholm - Skottorp- Båstad 

227 - Laholm - Ränneslöv - Våxtorp 

320 - Halmstad - Laholm (snabbuss) 

324 - Halmstad - Veinge - Laholm 

Linje 224, 320 och 324, blå markering i Figur 8, kommer utgå i juni 2020 och ersätts 

då av linje 1 på motsvarande sträckning igenom Laholm. Linje 1 kommer fungera 

som en stationspendel. Busslinje 320 och 324 kommer vända på busstationen i 

framtiden. 

För linje 225 utreds två alternativa körvägar igenom Laholm där ett alternativ följer 

dagens sträckning längs Västerleden och det andra följer Industrigatan. 

Från Laholm station går Öresundståg mellan Göteborg och Helsingborg som sedan 

går vidare mot Malmö och över till Köpenhamn och Helsingör. Pågatågen trafikerar 

mellan Halmstad och Helsingborg. På Pågatågen och Öresundstågen kan man idag 

ta med cykel i mån av plats. 

Figur 8. Nuvarande linjesträckningar för kollektivtrafiken i Laholm. 
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2.6 FUNKTIONELLT PRIORITERAT VÄGNÄT 
Trafikverket har pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet. Tillsammans med berörda aktörer har det funktionellt prioriterade 

vägnätet, FPV, pekats ut för fyra funktioner, 

Godstransporter 

Långväga personresor 

Dagliga personresor 

Kollektivtrafik 

Funktionerna överlappar varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera 

funktioner. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika 

trafikanternas anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där. 

Inom utredningsområdet är hela sträckningen av väg 24 utpekad för 

godstransporter, långväga personresor och dagliga personresor. För kollektivtrafik 

är väg 24 utpekad hela vägen från väst till korsningen med Södra Sofieroleden. 

Ängelholmsvägen norr om väg 24 är utpekad för dagliga personresor och 

kollektivtrafik. 

•'!':--
.,. 

,._ 
t, ,_ .• 

,.,J; 

, . ... 

,; 

.. 
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,, 
~ I, • 
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-Teckenförklaring - .. 
,- FPV långväga personresor 

- FPV kollektivtrafik 

~ ,, 
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" . ' -~· 

- FPV godstransporter -~ 
- FPV dagliga personresor 
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..... ~ 
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Figur 9. FPV för de fyra olika funktionerna 
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2.7 OL YCKSSTATISTIK 
Olycksstatistik har kontrollerats för 10-års perioden 2009-01-01 till 2018-12-31. 

Statistiken kommer från STRADA som sammanställer alla trafikolyckor som 

rapporterats av Polisen och Sjukvården. 

Under perioden har 24 olyckor inträffat och svårighetsgraden på dessa finns i Tabell 

2. De två vanligaste olyckstyperna är kollisionsolyckor mellan personbilar, totalt 8 

stycken. Samt singelolyckor med moped, totalt 4 stycken. 

Tabell 2. Svårighetsgraden på olyckor. 

Svårighetsgrad 

Ingen personskada 

Lindriga olyckor 

Måttliga olyckor 

Allvarliga olyckor 

Dödsolyckor (endast officiell statistik) 

Antal 

2 

16 

4 

2 

0 

I Figur 10 visas översiktligt var olyckorna inträffar. Merparten av olyckorna sker i 

eller i anslutning till en korsningspunkt. I korsningspunkterna väg 24 -

Ängelholmsvägen, väg 24 - Västerleden samt väg 24 - Glänningeleden har flest 

olyckor inträffat. 

,. !.· 
l.,li 

A (avsvängande motorfordon) 

• C (cykel/moped-motorfordon) i. 
• F (fotgängare-motorfordon) ~, ... 

,. 

• Gl (cykel singel) 

G2 (moped singel) 

G4 (cykel-cykel) 

,,., 
.,,, l 

I),· ..,., 
'.-".Il ._ ... 

., :, (avsvän9ando motorfordon) 

G4 (cy kel·cykel) 

• K (korsande-motorfordon) 

• S (singel-motorfordon) 

• U (upphinnande-motorfordon) 

• VO (övrig t) 

I 

.. I 
-., 

fBFT4! ,- =o=-.2s-=o::11_5---,=~==,=-_5 ___ / m 

I, 

. "!'-, 
. ."1~'-c 

Figur 70. Var olyckorna inträffat samt vilken typ av olycka. 

OMLEDNINGSVÄG FÖR E6 

<\·,'., 
.... ,.., 

A (avsv.iingando .~ ~torfordon) 

,i.• '1 

i; 
€ 

Om det händer en olycka på E6 söder eller norr om Mellbystrand används väg 24 

mellan trafikplatsen och cirkulationsplatsen med väg 585 - Ängelholmsvägen som 

omledningsväg. 
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2.9 KOMMANDE UTVECKLING 
I följande underkapitel görs en genomgång av planerad utveckling i Laholm. 

På övergripande nivå så är prognosen för Laholms kommun att antalet invånare år 

2030 uppgår till cirka 27 000. 

1 900 fler invånare än idag 

800 nya bostadslägenheter 

6 nya förskoleavdelningar utöver dagens behov 

480 fler grundskoleelever 

250 fler gymnasieelever 

1000 fler ålderspensionärer 

Figur 77. Framtidsplan med sikte på 2030. 
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I Laholms kommun bedöms den främsta delen av bostadsutbyggnaden under 

prognostiden ske i tätorten och kustområdet. Bostadsutbyggnad kommer även till 

viss del ske i orterna Knäred och Veinge i samband med utbyggnaden av stationer 

och persontågstrafikering av Markarydsbanan. 

Utifrån befolkningsprognosen skulle en ökning med 1900 invånare innebära ett 

behov av ca 800 nya bostäder. Laholms kommun har under flera år (i den 

bostadsmarknadsenkät som Boverket genomför årligen) redovisat bostadsbrist 

utifrån hög inflyttning gentemot lågt bostadsbyggande i centralorten såväl som för 

kommunen som helhet. Detta medför att behovet av bostadsbyggnation troligtvis 

är ännu större än 800 bostäder. 
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Beslutad och pågående planering pekar framförallt ut att byggnation av bostäder 

kommer att ske i kommunhuvudorten och i kustområdet, därav 

befolkningsprognosens tillväxtfördelning. Kommunen jobbar aktivt med att 

satsningen på persontågstrafikering av Markarydsbanan ska bidra till att 

bostadsbyggnation i större omfattning också blir aktuellt i tätorterna Knäred och 

Veinge. 

Östra Nyby blir ett nytt bostadsområde i Laholms södra utkant, viktig i arbetet är 

att stärka kommunhuvudortens befolkningsunderlag både i antal och utifrån 

demografisk spridning. I en första etapp finns utrymme för ca 280 bostäder och 

etapp 2 tros kunna inrymma runt 350 bostäder i blandade boendeformer och 

bostadstyper. 

I Laholm finns också ett flertal förtätningsprojekt och förädlingsområden som med 

stor sannolikhet kommer att påverka under perioden. I kommunens 

bostadsbyggnationsprognos har volymen uppskattats till ca 200 bostäder. 

Kanske framförallt bortom 2030 men mycket strukturbildande kommer 

utvecklingsarbetet med "Stationsstaden Laholm" och området "Åmat" längs 

Lagan mot Mellbystrand att vara. Området är stort och kan uppskattningsvis 

inrymma 1000-2000 bostäder och är därför att se som ett utbyggnadsområde över 

mycket lång tid. 

I kommande kapitel görs en genomgång av de olika utvecklingsområdena i 

anslutning till väg 24. 
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2.9.1 UTVIDGNING AV NYBY INDUSTRIOMRÅDE 
Detaljplanen möjliggör en utvidgning av Nyby industriområde. Utvidgningen 

kommer att ske söderut från befintligt verksamhetsområde och innebär att 

verksamheter som industri, kontor och handel kan etablera sig. 

-~f--,-~:i!f i1 =~-~
§ f 'fljj I > . _' 

Figur 72. Plankarta över utvidgning av Nyby industriområde 

I detaljplanen kan följande läsas kring detaljplanens påverkan på omkringliggande 

vägnät. 

En trafikutredning kan utföras för att påvisa att nuvarande trafiknät räcker till för det 

tillkomna industriområdet. Eftersom det planlagda verksamhetsområdet inte har 

någon genomgående trafikstruktur, utan de som generellt kör genom området är de 

som har ett ärende dit, anses riksväg 24 vara anpassad till ett så pass stort 

trafikflöde att den klarar av det ökade trafikflöde som detaljplanen eventuellt 

kommer att generera. Planområdet kommer förmodligen inte att generera mer trafik 

än intilliggande industriområde. 

Med hänsyn till flexibiliteten i planen är antalet fordonsrörelser enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen (SWECO 2076-04-05) endast översiktligt 

uppskattade till 2,500/dygn inom planområdet. Uppskattad fordonsrörelse har 

gjorts mot bakgrund av, dels omfattningen inom befintligt och planerat 

industriområde, samt trafikräkningar på angränsande industriområde. 

Eftersom detaljplanen är flexibelt utformad och medför att både industri, handel och 

kontor kan etablera sig i det planlagda området, är det omöjligt att i dagsläget 

beräkna antalet fordonsrörelser som planområdet kommer att medföra. 
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2.9.2 ÖSTRA NYBY - NORRA 
Östra Nyby blir ett nytt bostadsområde i Laholms södra utkant, viktig i arbetet att 

stärka kommunhuvudortens befolkningsunderlag både i antal och utifrån 

demografisk spridning. I en första etapp finns utrymme för ca 280 bostäder och 

etapp 2 tros kunna inrymma runt 350 bostäder i blandade boendeformer och 

bostadstyper. 

I detaljplanen för etapp 1 föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande 

enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus (radhus, parhus och kedjehus) och 

flerbostadshus. Även ett område för en förskola samt för lager, kontor eller handel 

föreslås. 

. ' 
' 

Figur 73. lllustrationskarta som visar tilltänkt ny bebyggelse med gator och 

grönstruktur. 

I detaljplanen kan följande läsas kring detaljplanens påverkan på omkringliggande 

vägnät. 

Den tillkommande trafiken till området beräknas till 7395 bi/resor/dygn (exklusive 

nyttotrafik så som gods, service, leveranser m.m.). Detta motsvarar ett 

genomsnittligt värde på trafiken till 7000 fordon/dygn ADT. 

Planförslagets påverkan på det statliga vägnätet har studerats utifrån en 

p!aneringshorisont fram till 2040. Vid detta årtal kommer väg 24 (med beräkningar 
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som utgår ifrån en årlig trafikökning med 7,5 % fram till 2040) trafikeras av 7200 

fordon/dygn i årsmedelvärde. Väg 585 beräknas (utifrån en årlig trafikökning med 

7,5 % fram till 2040) att trafikeras av 4500 fordon/dygn i årsmedelvärde. 

Trafiken till och från planområdet belastar i första hand väg 585, av de tillkommande 

fordon som planförslaget alstrar så bedöms 90 % av trafiken att köra norr ut mot 

väg 24 och resterande 70 % söder ut. 

Med den tillkommande trafiken till planområdet och den årliga trafikökningen 

beräknas väg 585 sammantaget trafikeras av 5500 fordon/dygn år 2040. Cirka 900 

fordon kommer att köra norr ut mot väg 24. 

Väg 585 har anslutning till väg 24 med en cirkulationsplats. I denna beräknas 50 % 

av trafiken att köra väster ut, vidare på väg 24 och 40 % att köra norr ut vidare på 

Ängelholmsvägen. Endast 70 % beräknas köra öster ut på väg 24. 

Med den tillkommande trafiken till/från planområdet och den årliga trafikökningen 

beräknas väg 24 sammantaget trafikeras av ca 7740 fordon/dygn år 2040. Cirka 

540 fordon alstras av planförslaget. 
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2.9.3 ÄNGSTORPS HANDELSOMRÅDE 
Planförslaget innebär att ett cirka 10 hektar stort område planläggs för handel, 

drivmedelsförsäljning och kontor. Verksamhetstyperna innebär att ett behov av en 

stor yta för parkeringsplatser och godsmottagning genereras. Handelsområdet 

indelas i två områden fördelade väster respektive öster om den nya kommunala 

lokalgata som planeras att byggas ut inom området. Handelsområdet föreslås 

byggas ut successivt med start i det nordvästra området i detaljplanen. 

I 

i:--rR,__-'J-- _. :..--.::-,-'-- _. 

() ' 

Figur 74. Exploatörens preliminära illustration över handelsområdet. 

I detaljplanen kan följande läsas kring detaljplanens påverkan på omkringliggande 

vägnät. 

Laholms kommun har i samråd med Trafikverket tagit fram en beräkning av den 

trafikalstring etableringen väntas ge. Beräkningen baseras på att 3 500 

kvadratmeter av 20 000 kvadratmeter butiksyta blir dagligvaruhandel samt att en 

tankstation etableras i sydvästra delen av området. Uträkningen har genomförts 

med underlag från befintliga etableringar med liknande förutsättningar. Utifrån 

beräkningen gör kommunen bedömningen att trafiktillskottet vid maximal 

exploatering kommer att vara cirka 6 000 fordon per dygn. Bedömningen är att 60 

% (cirka 3 500 f/d) av dessa fordonsröre/ser kommer att ske från riksväg 24 och 40 

% (cirka 2 300 f/d) från Väster/eden. 
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2.9.4 VISSIONSSKISS ST ATIONSST ADEN 
Arbete som utförts 2018 för att stödja fortsatt planering genom att detaljera och 

konkretisera det arbete som lades ner för området i FÖP Amot. Även om 

stationsstaden är i ett tidigt stadie så ger visionsskissen en inriktning kring 

omfattning och hur kopplingar mot väg 24 kan ske. Visionsskissen omfattar 

bostäder för cirka 1500 boende, arbetsplatser för cirka 2000 kontorsanställda, 

verksamheter i form av handel och service kring torg och stråk mot stationen, samt 

en ny skola och förskola. 

Visionsskissen har utgått från att väg 24 troligtvis inte kommer kompletteras med 

fler anslutningar från nya vägar utöver de två befintliga cirkulationsplatserna, samt 

att väg 24 inte kommer omvandlas till en stadsgata på grund av riskavståndet på 

30 meter. 

Figur 75. Vy över stationsstaden sedd från öst mot väst. 
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2.9.5 KOMMUNENS PLANER PÅ UTVECKLING I DE CENTRALA DELARNA AV LAHOLM 
Kommunen har önskemål om att utveckla och förändra staden. I de centralare 

delarna av Laholm gäller det bl.a. annat längs Lagavägen och Ängelholmsvägen. 

Båda dessa är utpekade som rekommenderad väg för farligt gods. Det påverkar 

möjligheten till bostadsbyggnation och möjligheten att förändra karaktären på 

Lagavägen till en stadsgata, samt att skapa utrymme till en strandpromenad längs 

Lagan. Även parkering av husbilar på Gröningen längs Lagavägen påverkas. 

Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen där det föreslås att Lagavägen och 

Ängelholmsvägen utgår som farligt gods led och att en sträckning via Södra 

Sofieroleden ska överta den funktionen. Korsningen med Södra Sofieroleden 

behandlas i separat utredning. 

• 

-
Teckenförkl aring 

- Rekommenderad väg för farligt gods 

mJT-1!1 , 0,25 0,5 , - , .. 

--

: 1\1 

.. 
- -■ ... - .. -l I 

Km 
2 

Figur 76. Rekommenderad väg för farligt gods. 

.. 
Lagavägen 

. , ' ~- ("I .... • 

För att kunna förändra Lagavägen till en stadsgata behöver utformningen och 

vägens karaktär förändras. Idag utgör Ängelholmsvägen och Lagavägen 

omledningsvägar för trafik vid en olycka på E6 norr om trafikplatsen 

vid Mellbystrand. Kommunen har därför önskemål om att ändra 

omledningsvägnätet. Alternativen som är aktuella för omledningsvägnät är 

desamma som för farligt gods. Laholms kommun har tagit fram utredningar som 

behandlar hur omledningsvägen kan utformas och vilken sträckning som kan bli 

aktuell. 
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2.9.6 NÄRINGSLIV 
Laholms kommuns näringslivschef har beskrivit förutsättningar och planer gällande 

näringslivsfrågor i Laholm. 

Laholms strategiska läge med cirka 2 timmar till Köpenhamn respektive Göteborg 

innebär ett stort intresse för etableringar i Laholms kommun. Framförallt är det väl 

fungerande kommunikationer, väg E6/E20 som passerar genom kommunen och 

närheten till väg E4 samt tillgången till järnvägen som lockar. Dessutom är hamnen i 

Halmstad och närheten till två flygplatser, Halmstad och Ängelholm, viktiga utifrån 

strategiska etableringar. 

Idag finns ett mycket väl fungerande samarbete med Halmstad kommun när det 

gäller förfrågningar och nya etableringar. 

I Laholm visioner och mål framgår att kommunen anser att näringslivsfrågor är 

mycket viktiga för kommunens övriga mål tex. sysselsättning, hållbarhet/närhet till 

arbete samt att fler företag inom framförallt handel och besöksnäring etablerar sig. 

De områden i Laholms kommun som är mest intressant för nya etableringar är 

marken längs med väg E6/E20 samt väg 24 in mot Laholm. Kommunen planerar 

därför ny mark för etableringar på några platser längs med dessa vägar. Där 

personalintensiva branscher och företag framförallt är tänkt i anslutning till 

stationsområdet (järnvägsstationen) och eventuella industrier samt större 

lager/logistikföretag längs med väg E6/E20. 

Idag finns planlagd ledig mark i det nya industriområdet Nyby (nära 

järnvägsstationen), 190 000 m samt i industriområdet Mellby (längs med väg 

E6/E20 nära avfarten väg 24), 300 000 m . 

Sett utifrån prospekt innefattar det att drygt 800 000 m mark är under diskussion, 

alternativt finns avtal med intressenter, omvandlat i sysselsättning innebär det 500-

600 nya arbeten inom 1-5 år. 
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2.9.7 SAMMANSTÄLLNING KOMMANDE UTVECKLING 
Utifrån Laholms kommuns planeringsunderlag har en sammanställning gjorts över 

tillkommande trafik enligt olika planer. Några av planerna anger hur trafiken 

förväntas fördela sig på vägnätet medan andra enbart anger ett totalt flöde för hela 

etableringen. Områden som är streckade i Figur 17 är så pass tidigt i processen att 

det inte finns något antagande kring trafikrörelser. 

För den södra delen av Östra Nyby har Laholms kommun vid möte angett att den 

kan förväntas generera upp emot 1500 fordon/dygn. 

Figur 77. Sammanställning över kommande utbyggnader och angivna trafikrörelser. 
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3. MÅL FÖR ÅTGÄRDSVALSSTUDIEN 

I arbetet med trafik och samhällsplanering finns det många övergripande mål att 

förhålla sig till tex. de transportpolitiska målen, regionala mål (däribland mål för 

kollektivtrafiken), lokala mål och miljökvalitetsmål. Utifrån dessa kan de viktigaste 

målen som ska gälla just för denna åtgärdsvalsstudie mejslas ut. 

TRANSPORTPOLITISKA MÅL 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en 

samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet preciseras i ett 

funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och 

gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt 

ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 

som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande 

generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra 

till ökad hälsa. 

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om beskriver det 

tillstånd i den svenska miljön som ska uppnås. Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

För denna studie bedöms följande miljökvalitetsmål vara relevanta: 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

God bebyggd miljö 

Ett rikt djur- och växtliv 

Ett rikt odlingslandskap 
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REGIONALA MAL 

Tillväxtstrategi för Halland 
I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar. De prioriteringar som har 

en tydlig koppling till transportsystemet är knutna till målet Hög attraktivitet. De 

prioriteringar som finns i Tillväxtstrategin, och som utvecklingen av trans

portsystemet i Halland ska baseras på, är: 

Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl 

söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm 

Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, 

infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 

Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala 

näringslivet 

Stadsmiljöer med mötesplatser som främjar hälsa, företagsamhet, 

innovationer och kultur 

Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden 

En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering 

Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter 

God internationell tillgänglighet. 

Regionala infrastrukturplanen för Halland 2018 - 2029 

I planen finns sex prioriteringar, vilka grundar sig i den regionala systemanalysen för 

transportsystemet "Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 

2035". Den regionala planen bygger på dessa sex prioriteringar och inom varje 

prioritering finns en eller flera åtgärdsområden. Prioriteringarna kompletterar 

varandra och hänger i viss mån ihop. 

Prioriteringarna i planen är följande: 

Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande 

Ett robust transportsystem för näringslivets transporter 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

Goda förbindelser med Stockholm. 

Inom de olika prioriteringsområden finns åtgärder som kan ha inverkan på denna 

åtgärdsvalsstudie. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling pekar ut kollektivtrafikåtgärder 

på regionalt vägnät. 

Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter. 

Parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter. 
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Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande pekar ut cykelåtgärder i 

regionalt vägnät. 

Utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser. 

Utbyggnad av cykelväg på Kattegattleden. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer pekar ut smärre åtgärder i regionalt vägnät. 

Framkomlighetsåtgärder 

Tätortsåtgärder 

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. 
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LOKALA MAL 

Kommunen har i sin översiktsplan, antagen 2014-01-28, formulerat 

utvecklingsstrategier som ska vara vägledande för beslut kring markanvändningen 

och utvecklingen av den fysiska miljön: 

UTVECKLA HELA KOMMUNEN BREDDA KUSTEN 

All a kommunens t ät orter och landsbygden ska kunn a Det kustn ära läget ska utnyttj as för att rak ti va 
växa och utvecklas utifrån sina egna förut sä ttningar. bostäder samtidi g t som upplevel sen av det kustnära 

ska utvidgas genom förbättrade kopplingar över 
m ot orväg E6 och Västkustbanan. 

RESURSHUSHÅLLNING FÖR BIOEKONOMI 

Kommunens profi l gom ekokommun ska st ärkas 
genom en resurshushå ll andeinstäl lning ti ll 
markanvändning fr åga om jordbruk , skogsbruk och 
energiproduktion. 

EN GOD BOENDEMILJÖ 

I Laholm s kommun finn s m ånga områden med en 
god boendemiljö. Befintli ga område ska vä rna s. I nya 
områden ska strävan eft er en god boendemi ljö vara 
väg ledande för utformningen av området. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL REGIONCENTRA 

Verka för nya stati oner och förbättrad 
t ill gäng li ghetti ll befint liga stati oner för att öka 
t ill gången t ill de regi onala arbet smarknaderna i 
Öresundsregionen och Väst ra Göt aland. Vik t iga 
bytespunkter är bussta t ionen i Laholm, 
järnvägsstati onen i Hemmeslöv samt Halm stads 
resecen trum. 

NYTT JA STATIONSNÄRA LÄGEN 

Tät or t er inom gång- och cykelavst ånd från et t 
stati onsläge och st arka kollektivtrafikstråk, såvä l 
befint ligt som fr amtida ska priori t eras för 
bost adsutbyggnad och servi ce 

GODAINFRASTRUKTURLÄGENFÖR 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Verk samhet somr åden loka liseras med god till gång till 
övergr ipande kommunikati oner såsom 
Markaryd sbanan, m otorväg E6, rik sväg 24 och 
r iksväg 15. IT-kommunikation och 
bredbandsutbyggnad är en förut sä ttning för 
attrak ti va lägen. 

BLANDADE FUNKTIONER 

Utvecklingen av en st ark tjänst esektor ska st öttas 
genom att detaljplaner, för nya såvä l som befintl iga 
bebyggelsemi ljöer, till åt er en funkti onsblandad 
markanvändning av bost äder , kontor och icke 
störande verksamheter. 

FÖRÄDLA OCH TILLGÄNGLIGGÖR FÖR 
BESÖKS- OCH UPPLEVELSENÄRINGEN 

Förut sä ttningarna för besöks- och 
upplevelsenär ingen förbä ttras genom fortsat t arbet e 
för en ökad till gång till ett ak t ivt fri luftsliv och en 
fort sa tt förädling av ku lturhi st or iska 
bebyggelsemi ljöer. 

Figur 78. Utvecklingsstrategier enligt översiktsplanen. 
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3.1 FÖRSLAG PÅ MÅL FÖR ÅTGÄRDSVALSSTUDIEN 
Ett antal eftersträvade funktioner inom utredningsområdet har formulerats i syfte 

att konkretisera åtgärdsvalsstudiens målformuleringar. De ska beskriva den kvalitet 

och funktion i transportsystemet som de lösningar som förslås i åtgärdsvalsstudiens 

tredje fas skall sträva efter att uppnå: 

Framkomligheten för genomfartstrafik längs väg 24 ska vara mycket god. 

Det ska vara enkelt, tryggt och trafiksäkert för de lokala trafikanterna att 

korsa och ansluta till väg 24. Tillgängligheten till målpunkter på båda sidor 

om vägen ska vara god. 

Kollektivtrafiken ska ha mycket god framkomlighet och det ska vara lätt att 

nå hållplatserna. 

Det ska vara enkelt och attraktivt att gå, cykla eller åka kollektivt så att fler 

väljer detta färdsätt 

För genomfartstrafiken och kollektivtrafiken har angetts att framkomligheten ska 

vara mycket god. Motivet till att välja mycket god har varit att väg 24 utgör ett 

riksintresse samt att väg 24 är funktionellt prioriterad väg för kollektivtrafik 
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4. PRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR 

Vid ett tredje och sista arbetsgruppsmöte genomfördes stegen "Pröva tänkbara 

lösningar" och "Forma inriktning och rekommendera åtgärder" enligt 

åtgärdsvalsstudiens metodik. Eftersom detta är en strategisk åtgärdsvalsstudie är 

fokus mer på inriktningsåtgärder. Men vid dialogmötet den 5 mars diskuterades 

dock åtgärder enligt fyrstegsprincipen utifrån ett brett spektrum. En del åtgärder 

var mer av det konkreta slaget och andra mer strategiska. Utifrån dessa har det 

gjorts en sammanställning av alla åtgärdsförslag och brutit ut de av mer strategisk 

betydelse. 

För de åtgärder som inte tas vidare till nästa steg har en kommentar lagts till kring 

varför dessa gallrats bort. Det har inte bedömts vara aktuellt att uppskatta 

åtgärdernas effekt genom samhällsekonomiska beräkningar eller åtgärdskostnader i 

steget pröva-tänkbara-lösningar. 

Strategiska åtgärdsförslag: 

Verka för mycket god framkomlighet för den genomgående trafiken på väg 

24 

Verka för att kommunens utveckling av bostads- och 

verksamhetsetableringar sker i kollektivtrafiknära lägen 

Verka för goda gång- och cykelförbindelser som gör att de hållbara 

trafikslagen gynnas. Inte minst i samband med att nya bostäder och 

verksamheter byggs nära järnvägsstationen. 

Verka för att använda en befintlig anslutning på väg 24 som anslutning till 

nya bostäder och verksamheter nära järnvägsstationen istället för att 

tillskapa en ny. Trafiken på anslutningsvägen får inte påverka restiden för 

den genomgående trafiken. 

Verka för att kommunen kan överta väghållarskapet för 

Lagavägen/ Ängelholmsvägen 

Verka för att omledningstrafiken för E6 norr om Mellbystrand som idag 

utgörs av Ängelholmsvägen/Lagavägen istället leds via väg 24 - Södra 

Sofieroleden - Kristianstadvägen - Norra Sofieroleden 

Verka för att Lagavägen och Ängelholmsvägen utgår ur Länsstyrelsens 

rekommendation för farligt gods led och att annan sträckning övertar den 

funktionen 

Steg 1 och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen: 

Mobility Management - metod för att främja hållbara transporter genom att 

förändra resenärers attityder och beteenden. 

Möjlighet att ta med cykel på tåget - vill vi få folk att cykla mer behöver 

tågen kunna ha utrymme för cykel. Behöver alla ha cykel på tåget? Atgärd 
som behandlas på övergripande nivå och bedöms därmed inte vara relevant 
inom åtgärdsvalsstudien. 

Skapa säkra och attraktiva cykelparkeringar vid stationen. 
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Införa ett hyrcykelsystem. Atgärden bedöms inte vara relevant i en mindre 

ort som Laholm. 

Prova-på kollektivtrafikkort för att främja att fler ska använda 

kollektivtrafiken. 

Visa på fördelarna för hälsan kopplat till cykling i syfte att få fler att cykla. 

Cykelinfrastruktur som inbjuder till cykel, se över sträckorna och länkar som 

saknas i nätet. 

Optimera korsningspunkter, mindre åtgärder i befintliga korsningar med 

syfte att förbättra framkomligheten och/eller säkerheten. 

Planera för att exploatera nära stationen, vid knutpunkter och att förtäta. 

Samordning mellan Hallandstrafiken-Skånetrafiken i syfte att se över 

biljettpriserna vid pendling över regiontrafikgränser. Dessa upplevs höga. 

Atgärd som behandlas på övergripande nivå och bedöms därmed inte vara 

relevant inom åtgärdsvalsstudien. 

Planerad linjesträckning för kollektivtrafik. Peka ut som prioriterat stråk och 

var åtgärder utförs. Även koppla åtgärder för gång och cykel längs stråket 

för att få synergieffekter. 

En pendellinje kan bidra till att få upp resandet generellt med 

kollektivtrafiken. Det finns ett beslut sedan tidigare att en pendellinje ska 

införas i Juni år 2020. 

Se över parkeringsnorm kopplat till stationsnära läge. 

Utföra en hastighetsöversyn utmed väg 24. Trafikverket utför 

hastighetsöversyner kontinuerligt och det har nyligen utförts en översyn. 

Atgärden bedöms är inte aktuell idag men Trafikverket gör en omprövning 

kontinuerligt. 

Steg 3 och 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen: 

Korsningen väg 24 - Södra Sofieroleden: den åtgärd som trafikutredningen 

kommer fram till är den mest samhällsekonomiska och hållbara lösningen. 

Åtgärden föreslås utföras i samband med att omledningsvägen läggs om. 

Utreda konsekvenserna av en ändrad anslutning på väg 24, både de 

positiva för stadsutveckling i ett kollektivtrafiknära läge och negativa för 

den genomgående trafiken på väg 24. Bedömning av kapaciteten i 

korsningen utförs inom denna åtgärdsvalsstudie, se kapitel 4.1. 

Utreda konsekvenserna på väg 24 i de berörda korsningspunkterna av 

planerad bebyggelse och verksamhet som påverkar väg 24. Bedömning av 

kapaciteten i korsningarna utförs inom denna åtgärdsvalsstudie, se kapitel 

4.1. 

Bygga om till bärighetsklass 1 standard längs hela Södra Sofieroleden. Från 

utredningen för korsningen mellan väg 24 - Södra Sofieroleden har 

bärighetsklassen på Södra Sofieroleden kontrollerats. Den södra delen av 

vägen uppfyller enbart Bärighetsklass 2. För att kunna flytta 

omledningsvägen måste hela vägen uppfylla bärighetsklass 1. 

Ytterligare möjlighet för oskyddade trafikanter att korsa väg 24 planskilt. 

Laholms kommun har en cykelplan som är antagen år 2016. Planen pekar ut 

åtgärder i cykelnätet men en ny planskildhet på väg 24 finns inte med. 
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Passagen vid cirkulationsplatsen har identifierats som riskfylld och 

passagen har sedan tidigare varit olycksdrabbad. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt behövs åtgärder genomföras då den inte är 

separerad från fordonstrafiken som kommer längs med väg 24, 

Ängelholmsvägen och Industrigatan. 

Åtgärd i samband med en ändrad omledningsväg: Ändra utformningen och 

regleringen i korsningen Lantmannagatan Lagavägen så att 

Lantmannagatan och Lagavägen norrut blir genomgående primära vägen. 

4.1 BEDÖMNING AV KAPACITET I KORSNINGAR 
översiktliga kapacitetsbedömningar har genomförts för de fyra befintliga 

korsningar längs väg 24 i utredningsområdet. De aktuella korsningarna finns 

utpekade i Figur 19 nedan. 

i• ~-: . -~ 1>l :c'':.~~ \'.-}i. 
~ orsning Väg 24 - , :- :; . ./ ~·:::_ . t( _ _,._,- :-., '{ ·: .:-_. ;~ 

0 Väg1518/Rombergsväg - · ' ... :.'llLIIII/' 1-· ., '· .,- r / · ·, -_ Q "-~ ,.: _ Korsning Väg '24 : . :·:,,, · ·-·-::,.:-~tf-:.;·_ · •. \ '. ·,'2'-, · "·- ~ . ö/ 01nd~striga!an/Väsferl_e9en . . _· ,. '; '. -~ _· -~~ :-=,_.-, 
Korsning Västra I •t• , .: , ~. • - - -~ , • • Q •:i· 

•""' Stationsstaden ,J) .~f/ --'i.,..:::J..c • 1,-;..-J · . -~,J...., . . __ . 
... 1.."" ·<,U4., • I;~, 'J,l•F.:~1. ,"{ ._ Korsni~g- Väg 24 - ' . ---.. .. , ...,~ . - .. ... ~.-t.,.;~--i-· ~ 

' ~~}'..~~. ::-- ~~U.lf. ~- it.· Ängelhölmsvägen/Väg 585 

Figur 79. Korsningar för vilka kapacitetsbedömningar har genomförts 

4.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN 
Kapacitetsbedömningarna har gjorts med programvaran Capcal. Bedömningarna 

utgår ifrån Trafikverkets senaste mätningar av årsdygntrafik (ÅDT) från 2014, se 

avsnitt 2.3 . Kapacitetsbedömningar har gjorts dels utifrån dagens trafik (mätningar 

från 2014)utan kommande exploateringar och dels utifrån en prognos för år 2040. I 

prognosen har trafikflödena från 2014 räknats upp till 2040 års nivå utifrån 

Trafikverkets officiella uppräkningstal för 2014-2040, se Tabell 3. 

Tabell 3. Uppräkningstal till år 2040 för Halland. 

Halland Prognos 2014-2040 
Lastbil 1,51 

Personbil 1,34 

I kapacitetsbedömningarna för år 2040 har hänsyn även tagits till ett antal 

utpekade exploateringsområden i anslutning till väg 24 som kan förväntas vara 

utbyggda år 2040, se Figur 20. 
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Figur 20. Exp!oateringsområden som kan förväntas vara utbyggda år 2040, samt 

förväntad trafikalstring. 

Östra Nyby etapp 1 och 2 (vit och röd) 
I sydöstra delen av Laholm bedöms exploateringsområdet Östra Nyby 

etapp 1 kunna alstra ca 1000 fordon/dygn. Etapp 2 bedöms kunna alstra ca 

1500 fordon/dygn. Trafiken från Östra Nyby ansluter till väg 24 i 

cirkulationsplatsen vid Ängelholmsvägen/Väg 585 och antas fördelas enligt 

beskrivning i avsnitt 2.9.2. 

Utvidgning av Nyby industriområde (lila) 
Sydväst om befintliga Nyby industriområde planeras för etablering av 

ytterligare verksamheter. Området bedöms kunna alstra ca 2500 

fordon/dygn, se avsnitt 2.9.1. 2000 av dessa antas ansluta väg 24 i 

cirkulationsplatsen vid lndustrigatan/Västerleden. Resterande 500 antas 

trafikera Industrigatan österut. 

Ängstorps Handelsområde (gul) 
Längs Västerleden planeras för ett nytt handelsområde, se avsnitt 2.9.3. 

Området bedöms kunna alstra ca 5800 fordon/dygn varan ca 3500 

bedöms trafikera korsningen Väg 24 - lndustrigatan/Västerleden. 

Stationsstaden (blå) 
Vision Stationsstaden utgörs av ett nytt större bebyggelseområde som är 

tänkt att växa utifrån befintlig station, se avsnitt 2.9.4. Stationsstaden har 

delats in i tre delområden, se Figur 20. Delområdet söder om väg 24 antas 

ansluta väg 24 från Industrigatan. Delområdet norr om väg 24 och öster om 

Västkustbanan antas ansluta väg 24 från Västerleden. Delområdet väster 

om Västkustbanan antas kunna ansluta väg 24 antingen vid befintlig 

korsning direkt väster om Västkustbanan eller vid cirkulationsplatsen vid 

Väg 518/Rombergs väg. 

Vision Stationsstaden har en utbyggnad på längre sikt. Vid bedömning av 

trafikalstring för år 2040 har det därför antagits att varje delområde är 
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utbyggt till hälften. Trafikalstringsbedömningen har utgått ifrån det 

planerade antalet bostäder och arbetsplatser och baseras på Trafikverkets 

schabloner1 för trafikalstring. 

De aktuella kapacitetsbedömningarna har gjorts för ett möjligt trafikeringsscenario 

år 2040. Att idag säga exakt hur trafiken kring Laholm kommer att fungera om 

drygt tjugo är dock omöjligt. Det finns många osäkerheter i bedömningarna både 

kring hur vi kommer att resa i framtiden men även vad gäller vilka 

exploateringsprojekt som kommer att bli av samt hur mycket trafik de faktiskt 

kommer att alstra. Resultaten från kapacitetsbedömningarna nedan ska därför ses 

som grova mått på hur befintliga korsningar skulle kunna hantera en omfattande 

men teoretiskt möjlig expansion av Laholms tätort. 

Det är viktigt att notera att Trafikverkets allmänna uppräkning av trafiken till år 

2040 bygger på en prognos över utvecklingen och tillväxt i samhället i stort. Trafik 

från planerade exploateringsprojekt och stadsbyggnadsvisioner i Laholm och i 

andra kommuner ska alltså till stor del rymmas i de allmänna uppräkningstalen. Det 

är därför viktigt att inte lägga den tillkommande trafiken från de olika enskilda 

exploateringsprojekten ovanpå den redan allmänt uppräknade trafiken på de större 

vägarna. Den allmänna uppräkningen gäller dock bara för de statliga vägarna, 

därmed måste tillkommande trafik från enskilda exploateringsområden läggas på 

manuellt på anslutande lokalgator i de olika korsningarna. 

På de mer högtrafikerade vägarna i området, väg 24 väster om Laholm samt 

Ängelholmsvägen norr om väg 24, är den allmänna trafikuppräkningen så stor att 

inget ytterligare tillägg har gjorts. På mindre trafikerade vägar är dock den allmänna 

uppräkningen så pass liten att den inte bedöms kunna representera trafik från de 

aktuella exploateringsområdena. I dessa fall har viss ytterligare trafik lagts ovanpå 

de allmänna uppräkningarna även på statliga vägar. 

I Capcal beräknas belastningsgraden i en korsning utifrån maxtimmestrafiken. 

Maxtimmen på befintliga vägar i området inträffar generellt kl. 16-17 på 

vardageftermiddagar och motsvarar ca 10-13 % av ADT. För 

kapacitetsbedömningarna har antagits en maxtimmesandel på 12 % för alla vägar. 

För att förenkla genomförandet av bedömningarna har trafikflödena antagits vara 

lika stora i bägge riktningar under maxtimmen. 

Med belastningsgrad menas förhållandet mellan aktuellt trafikflöde och vad 

korsningen eller tillfarten maximalt kan klara av. Belastningsgrader över 0,8 bedöms 

ge en låg standard, över 0,6 motsvarar mindre god standard och under 0,6 

motsvarar god standard. Det bör beaktas att belastningsgraderna som beskrivs är 

under maxtimmen, vilket innebär att trafikintensiteten är betydligt lägre under stora 

1 Effektsamband för transportsystemet - Bygga om eller bygga nytt, Kap. 3 

Trafikanalyser, Trafikverket 2016-04-01 
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delar av dygnet. Vidare bör också övervägas ifall det i vissa tillfarter kan accepteras 

en lägre standard under visa delar av dygnet. 

4.1.2 KORSNING VÄG 24 - VÄG 518/ROMBERG VÄG 
För den aktuella korsningen, även kallad Fabians vred, har Trafikverkets mätningar 

och allmänna uppräkningstal använts för väg 24 och väg 518. För Rombergs väg 

saknas trafikflödesdata. ADT för 2014 har därför antagits till 1000 fordon/dygn med 

samma tungtrafikandel som väg 518 (6 %). Dessa siffror har sedan räknats upp med 

allmänna uppräkningstal. 

I kapacitetsbedömningen har det även antagits att all trafik från nordvästra 

Stationsstaden ansluter väg 24 från Rombergs väg. 

Tabell 4. Resultat kapacitetsbedömning för korsning väg 24 - väg 578/Rombergs 

väg. 

Tillfart 

Nuläge 

Väg 24 från väster 

Rombergs väg 

Väg 24 från öster 

Väg 518 

Prognos 2040 

Väg 24 från väster 

Rombergs väg 

Väg 24 från öster 

Väg 518 

Belastningsgra 

d 

0,45 

0,10 

0,40 

0,05 

0,60 

0,25 

0,60 

0,10 

Kapacitetsbedömningen för korsningen år 2040 visar på belastningsgrader precis 

på gränsen mellan god standard och mindre god standard för de båda tillfarterna 

på väg 24 under maxtimmen, se Tabell 4. 

4.1.3 KORSNING VÄG 24 - VÄSTRA STATIONSSTADEN 
Ca 100 meter väster om Västkustbanan finns idag en mindre fyrvägskorsning. 

Anslutningen norrut servar ca 5 bostadshus och gårdar och utgör serviceväg för 

järnvägen. Anslutningen söderut servar endast en gård samt järnvägsanläggningen. 

Befintlig korsning trafikeras således av mycket få svängande fordon. 

Trafikflöden på väg 24 utgår ifrån Trafikverkets mätningar med allmänna 

uppräkningar. 

I kapacitetsbedömningen har all trafik till och från nordvästra Stationsstaden 

antagits ansluta korsningen från norr. Märk väl att även korsningen vid väg 

518/Rombergs väg bedömdes med all trafik från nordvästra stationsstaden. För 
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varje korsning har alltså ett extremfall bedömts. I kapacitetsbedömningen har det 

antagits att tillfarten från norr rymmer två bilar i bredd närmast korsningen. 

Anslutningen söderifrån bedöms endast användas av enstaka fordon under 

maxtimmen. 

Tabell 5. Resultat kapacitetsbedömning för korsning vid Västra Stationsstaden, med 

dagens utformning. 

Tillfart 
Nuläge 

Väg 24 från väster 

Från norr 

Väg 24 från öster 

Från söder 

Prognos 2040 

Väg 24 från väster - Rakt fram 

Väg 24 från väster - Vänstersväng 

Stationsstaden - Högersväng 

Stationsstaden - Vänstersväng 

Väg 24 från öster 

Från söder 

0,05 

0,35 

0,05 

0,45 

0,15 

Blockeras av vänstersvängande 

0,90 

0,45 

0,05 

Kapacitetsbedömning för korsningen år 2040 enligt befintlig utformning ger hög 

belastning från Stationsstaden med omfattande köbildning under maxtimmen, se 

Tabell 5. 

Om den tillkommande trafik från Stationsstaden minskas med 10 % blir 

belastningsgraden vid vänstersväng norrifrån ca 0,70. Motsvarande siffra vid 20 % 

minskning av trafiken från Stationsstaden blir 0,60, alltså övre gränsen för god 

standard. 1750 fordon/dygn - 20% = 1400 tillkommande fordon/dygn. 

En teoretiskt möjlig åtgärd för att minska belastningen från Stationsstaden kan vara 

att bygga någon form av tunnel genom vägbanken under väg 24 i anslutning till den 

aktuella korsningen. Det skulle då bara vara möjligt att svänga höger i själva 

korsningen. Trafik från norra Stationsstaden och in mot Laholm skulle då köra under 

väg 24 och sedan höger-ut på väg 24 in mot Laholm. Trafik från väster mot 

Stationsstaden skulle köra av väg 24 via högersväng mot söder och sedan under 

väg 24 i tunneln. Kapacitetsbedömning från detta scenario visar på 

belastningsgrader motsvarande god standard i alla tillfarter, se Tabell 6. 
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Tabell 6. Resultat kapacitetsbedömning för korsning vid Västra Stationsstaden, med 

tunnel och endast högersväng. 

Tillfart 
Väg 24 från väster 

Från norr 

Väg 24 från öster 

Från söder 

Belastningsgrad 
0,45 

0,20 

0,45 

0,20 

4.1.4 KORSNING VÄG 24 - INDUSTRIGATAN/VÄSTERLEDEN 
Trafikflöden på väg 24 utgår ifrån Trafikverkets mätningar med allmänna 

uppräkningar. 

ÅDT för Västerleden norr om korsningen bedöms utifrån en kommunal 

trafikmätning till ca 1500 fordon/dygn i dagsläget. Till detta kommer ett tillskott 

från Ängstorps Handelsområde på ca 3500 fordon/dygn samt ett tillskott från 

nordöstra delen av Stationsstaden på ca 750 fordon/dygn. 

För Industrigatans västra del saknas kommunal trafikmätning. För Industrigatans 

östra del finns dock en mätning med ÅDT på ca 3300 fordon/dygn. Detta 

trafikflöde har antagits även för Industrigatans västra del mot den aktuella 

korsningen. Till detta kommer ett tillskott från utvidgningen av Nyby 

industriområde på ca 2000 fordon/dygn samt ett tillskott från sydöstra 

stationsstaden på ca 1200 fordon/dygn. 

Tabell 7. Resultat kapacitetsbedömning för korsning vid Industrigatan/Väster/eden. 

Tillfart Belastningsgra 

Nuläge 

Väg 24 från väster 

Västerleden 

Väg 24 från öster 

Industrigatan 

Prognos 2040 

Väg 24 från väster 

Västerleden 

Väg 24 från öster 

Industrigatan 

d 

0,45 

0,10 

0,40 

0,20 

0,70 

0,50 

0,55 

0,50 

Kapacitetsbedömningen för korsningen visar på belastningsgrad som motsvarar 

mindre god standard för tillfarten västerifrån på väg 24 under maxtimmen. övriga 

tillfarter visar på god standard. 
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4.1.5 KORSNING VÄG 24 - ÄNGELHOLMSVÄGEN/VÄG 585 
Kapacitetsbedömningen för korsningen vid Ängelholmsvägen/väg 585 har utgått 

från Trafikverkets mätningar och allmänna uppräkningar för korsningens samtliga 

tillfarter. 

Söder om korsningen ansluter ca 2500 tillkommande fordon/dygn från Östra Nyby 

mot väg 585. 2250 av dessa bedöms trafikera den aktuella korsningen. Då dagens 

trafikflöden på väg 585 söderut och väg 24 öster om korsningen är förhållandevis 

små så bedöms inte den tillkommande trafiken från Östra Nyby helt och hållet 

rymmas inom den allmänna uppräkningen. För väg 585 har därför gjorts ett tillägg 

på ca 1200 fordon/dygn utöver den allmänna uppräkningen på ca 1100 

fordon/dygn. Därtill har gjort ett tillägg på ytterligare ca 200 fordon/dygn från 

utvidgningen av Nyby industriområde. För att jämna ut den kraftiga ökningen av 

trafik från söder har vissa mindre tillägg utöver allmän uppräkning även gjorts på 

övriga tillfarter i korsningen. 

Kapacitetsbedömningen bygger på ett scenario där Ängelholmsvägen och 

Lagavägen genom Laholm har samma funktion som idag. Det är känt att Laholms 

kommun önskar bygga om stråket Lagavägen-Ängelholmsvägen med målet att 

skapa en stadsgata där genomgående trafik begränsas. Det är i dagsläget dock 

svårt att bedöma vilka överflyttningseffekter detta skulle kunna få på trafiken. 

Tabell 8. Resultat kapacitetsbedömning för korsning vid Ängelholmsvägen/väg 585. 

Tillfart 

Nuläge 
Väg 24 från väster 

Ängelholmsvägen från norr 

Väg 24 från öster 

Väg 585 från söder 

Prognos 2040 
Väg 24 från väster 

Ängelholmsvägen från norr 

Väg 24 från öster 

Väg 585 från söder 

Belastningsgra 

d 

0,45 

0,50 

0,35 

0,25 

0,75 

0,80 

0,60 

0,55 

Kapacitetsbedömningen för korsningen visar på belastningsgrader som motsvarar 

mindre god standard för de båda högtrafikerade tillfarterna väg 24 västerifrån samt 

Ängelholmsvägen från norr under maxtimmen. De övriga tillfarterna visar på god 

standard. 
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5. FORMA INRIKTNING OCH REKOMMENDERA 
ÅTGÄRDER 

Utifrån Pröva tänkbara lösningar" har ett antal åtgärder identifierats som relevanta 

att gå vidare med. För varje åtgärd har identifierats vem som ansvarar för 

genomförandet. För flera av steg 1 och 2 åtgärderna så finns det flera ansvariga 

parter. 

Laholms kommun 

Strategiska åtgärdsförslag: 

Verka för mycket god framkomlighet för den genomgående trafiken på väg 

24 

Verka för att kommunens utveckling av bostads- och 

verksamhetsetableringar sker i kollektivtrafiknära lägen 

Verka för goda gång- och cykelförbindelser som gör att de hållbara 

trafikslagen gynnas. Inte minst i samband med att nya bostäder och 

verksamheter byggs nära järnvägsstationen. 

Verka för att använda en befintlig anslutning på väg 24 som anslutning till 

nya bostäder och verksamheter nära järnvägsstationen istället för att 

tillskapa en ny. Trafiken på anslutningsvägen får inte påverka restiden för 

den genomgående trafiken. 

Verka för att kommunen kan överta väghållarskapet för 

Lagavägen/ Ängelholmsvägen 

Verka för att omledningstrafiken för E6 norr om Mellbystrand som idag 

utgörs av Ängelholmsvägen/Lagavägen istället leds en annan väg. 

Verka för att Lagavägen och Ängelholmsvägen utgår ur Länsstyrelsens 

rekommendation för farligt gods led och att annan sträckning övertar den 

funktionen. 

Steg 1 och 2-åtgärder: 

Mobility Management - metod för att främja hållbara transporter genom att 

förändra resenärers attityder och beteenden. Laholms kommun ansvarar för 

att kontinuerligt arbeta med Mobility Management. 

Skapa säkra och attraktiva cykelparkeringar vid stationen. Hanteras inom 

kommunen arbeta med att främja cykling. 

Visa på fördelarna för hälsan kopplat till cykling i syfte att få fler att cykla. 

Kan hanteras inom arbete med Mobility Management. 

Cykelinfrastruktur som inbjuder till cykel, se över sträckorna och länkar som 

saknas i nätet. Laholm kommun arbetar efter att förverkliga cykelplanens 

intentioner. 

Optimera korsningspunkter, mindre åtgärder i befintliga korsningar med 

syfte att förbättra framkomligheten och/eller säkerheten. Utförs vid behov i 

samråd med Trafikverket. 

Exploatera nära stationen, vid knutpunkter och genom att förtäta. Laholms 

övergripande planering och styrdokument ska följa denna inriktning. 
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Planerad linjesträckning för kollektivtrafik. Peka ut som prioriterat stråk och 

var åtgärder utförs. Även koppla åtgärder för gång och cykel längs stråket 

för att få synergieffekter. Laholms kommun utreder möjliga åtgärder utmed 

pendellinjens sträckning för att utnyttja dess fulla potential. 

Se över parkeringsnorm kopplat till stationsnära läge. Laholms kommun ser 

över riktlinjer för parkering 

Steg 3 och 4-åtgärder: 

Bygga om till bärighetsklass 1 standard längs hela Södra Sofieroleden. Från 

utredningen för korsningen mellan väg 24 - Södra Sofieroleden har 

bärighetsklassen på Södra Sofieroleden kontrollerats. Den södra delen av 

vägen uppfyller enbart Bärighetsklass 2. För att kunna flytta 

omledningsvägen måste hela vägen uppfylla bärighetsklass 1. Laholms 

kommun ansvarar för åtgärden, bör ske i samband med omläggning av 

omledningsväg och utföras i dialog med Trafikverket. 

Cykelpassage i cirkulationsplatsen mellan väg 24 och Ängelholmsvägen, 

Planerna för det nya området Östra Nyby kommer vid färdigetablering öka 

fordonstrafiken i cirkulationsplatsen och även gång- och cykeltrafiken 

förväntas tillta. För att säkerställa en tryggare passage för både nuvarande 

och framtida boende, samt för verksamheterna i området bör en tryggare 

och säkrare passage för gång- och cykeltrafiken prioriteras. Sker i 

samförstånd med Trafikverket. 

Ändra utformningen och regleringen i korsningen Lantmannagatan 

Lagavägen så att Lantmannagatan och Lagavägen norrut blir 

genomgående primära vägen. Laholms kommun ansvarar för åtgärden, bör 

ske i samband med omläggning av omledningsväg och utföras i dialog med 

Trafikverket. 

Trafikverket 
Strategiska åtgärdsförslag: 

Verka för mycket god framkomlighet för den genomgående trafiken på väg 

24 

Verka för att använda en befintlig anslutning på väg 24 som anslutning till 

nya bostäder och verksamheter nära järnvägsstationen istället för att 

tillskapa en ny. Trafiken på anslutningsvägen får inte påverka restiden för 

den genomgående trafiken. 

Verka för att kommunen kan överta väghållarskapet för 

Lagavägen/ Ängelholmsvägen 

Verka för att omledningstrafiken för E6 norr om Mellbystrand som idag 

utgörs av Ängelholmsvägen/Lagavägen istället leds en annan väg. 

Verka för att Lagavägen och Ängelholmsvägen utgår ur Länsstyrelsens 

rekommendation för farligt gods led och att annan sträckning övertar den 

funktionen 
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Steg 1 och 2-åtgärder: 

Mobility Management - metod för att främja hållbara transporter genom att 

förändra resenärers attityder och beteenden. Trafikverket ansvarar för att 

kontinuerligt arbeta med Mobility Management. 

Visa på fördelarna för hälsan kopplat till cykling i syfte att få fler att cykla. 

Kan hanteras inom arbete med Mobility Management. 

Optimera korsningspunkter, mindre åtgärder i befintliga korsningar med 

syfte att förbättra framkomligheten och/eller säkerheten. Utförs vid behov i 

samråd med Laholms kommun. 

Steg 3 och 4-åtgärder: 

Korsningen väg 24 - Södra Sofieroleden: den åtgärd som trafikutredningen 

kommer fram till är den mest samhällsekonomiska och hållbara lösningen. 

Föreslås utföras i samband med att omledningsvägen läggs om. 

Trafikverket ansvarar för att åtgärderna utförs i dialog med Laholms 

kommun. Finansiering av åtgärd klargörs i samband med att åtgärden blir 

aktuell. 

Cykelpassage i cirkulationsplatsen mellan väg 24 och Ängelholmsvägen, 

Planerna för det nya området Östra Nyby kommer vid färdigetablering öka 

fordonstrafiken i cirkulationsplatsen och även gång- och cykeltrafiken 

förväntas tillta. För att säkerställa en tryggare passage för både nuvarande 

och framtida boende, samt för verksamheterna i området bör en tryggare 

och säkrare passage för gång- och cykeltrafiken prioriteras. Sker i 

samförstånd med Laholms kommun. 

Region Halland 
Steg 1 och 2-åtgärder: 

Skapa säkra och attraktiva cykelparkeringar vid stationen. Regional 

infrastrukturplan pekar ut åtgärder vid kollektivtrafikens bytespunkter med 

syfte att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Ansvarsfördelningen mellan 

Laholms kommun och Region Halland klargörs i samband med att åtgärd 

blir aktuell. 

Cykelinfrastruktur som inbjuder till cykel. Regional infrastrukturplan pekar 

ut ökad tillgänglighet för cykel genom utbyggnad av nya cykelförbindelser. 

Hallandstrafiken 
Steg 1 och 2-åtgärder: 

Prova-på kollektivtrafikkort för att främja att fler ska använda 

kollektivtrafiken. Samordnas med Laholms kommun Mobility management 

arbete. 

Planerad linjesträckning för kollektivtrafik. Hallandstrafiken ansvarar för att 

införa pendellinjen sommaren år 2020. Laholms kommun utreder möjliga 

åtgärder utmed pendellinjens sträckning för att utnyttja dess fulla potential. 
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Avsiktsförklaring 
Som ett avslut på åtgärdsvalsstudien föreslås att en avsiktsförklaring tecknas 

mellan parterna, Laholms kommun, Trafikverket och Hallandstrafiken. 

Avsiktsförklaringen är en viljeyttring där parterna visar att de tillsammans vill verka 

för att målbilden i åtgärdsvalsstudien förverkligas. Frågor som berör finansiering av 

åtgärder hanteras i framtida diskussioner och avtal. 


