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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Laholms kommun tar fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde i den sydöstra 

delen av Laholm, kallat Östra Nyby. Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 24 

och Ängelholmsvägen, väg 585, kallas fortsättningsvis väg 585 i rapporten. 

Detaljplanen för Östra Nyby har varit föremål för samråd och under denna period 

inkom synpunkter från Trafikverket varpå kommunen önskar att ta fram en 

trafikutredning som behandlar Trafikverkets yttrande. 

1.2 UPPDRAGET 
Ramboll fick i uppdrag att ta fram en trafikutredning där följande punkter 

behandlas, 

Planförslagets bedömda påverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten 

på väg 585. 

Beskrivning av eventuella och rimliga åtgärder på väg 585 för att 

möjliggöra utbyggnad av planområdet. 

Förslag på en trafiksäker lösning för cykel- och gångpassage över väg 585 

till industrigatan. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsas till att beskriva åtgärder på väg 585 i anslutning till planområdet. 

Figur 7. Översiktskarta över utredningsområdet och anslutande gator. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PLANOMRÅDET 
Enligt NVDB ingår inte väg 585, söder om väg 24, i det funktionellt prioriterade 

vägnätet. I Samrådshandling detaljplan för Östra Nyby - Norra del av Nyby 3:38 m.fl. 

beskrivs att väg 585 idag trafikeras av farligt gods men att vägen inte är utpekad 

som en primär led för farligt gods. 

I samma handling beskrivs hur gatunätet i planområdet är tänkt att ansluta till väg 

585. Planförslaget innebär att den befintliga anslutningen till väg 585 i höjd med 

Kullsgårdsvägen föreslås flyttas 20 meter norrut i syfte att öka sikten mot söder och 

samtidigt förhindra en fyrvägskorsning. 

I detaljplanen för etapp 1 finns utrymme för ca 280 bostäder och det föreslås en 

blandning av olika bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda 

enbostadshus (radhus, parhus och kedjehus) samt flerbostadshus. I planen finns 

även ett område för förskola samt ett mindre område för lager, kontor eller handel. 

I plankartan för etapp 1 framgår att planområdet är förberett för att kopplas ihop 

med ytterligare exploatering söderut med gator som angränsar till plangränsen, se i 

illustrationskarta i figur 2. 

.=.J 

,•t" 

Figur 2. 1/lustrationskarta som visar tilltänkt ny bebyggelse med gator och 

grönstruktur. 
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2.2 PLATSBESÖK 
Ett platsbesök utfördes fredagen den 24 maj 2019. Nuvarande vägutformning 

kontrollerades såsom befintlig väganslutning, Kullsgårdsvägens anslutning till väg 

585 samt korsningsutformningen kring infarten till Industrigatan med den befintliga 

gång- och cykelpassagen. 

Platsbesöket bekräftade vad som gått att se från kartverktyg i form av 

korsningsutformningar, kvalite på gång- och cykelbana samt utformning av gång

och cykelpassage. Nedan finns bilder från besöket sammanställda. 

Figur 3. Vy väg 585 norrut med befintlig infart, parkering från verksamheterna på 

västra sidan samt gång- och cykelstråket. 

Figur 4. Vy väg 585 söderut med sikt över vart kommande infart till planområdet 

planeras. 
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Figur 5. Vy västerut över befintlig gång- och cyke!passage över väg 585. 

Figur 6. Vy norrut över korsningen mellan väg 585/lndustrigatan/Bumerangen. 

Figur 7. Vy österut över infarten till Bumerangen. 
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2.3 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 24 
I Strategisk åtgärdsvalsstudie - Väg 24 Laholms kommun från 2019 sammanställs 

förutsättningar för Östra Nyby som även är av betydelse för denna utredning. 

Följande avsnitt är en sammanställning av material från åtgärdsvalsstudien med en 

del mindre kompletteringar vad gäller det lokala cykelnätet. 

Väghållare för väg 24 och väg 585 är Trafikverket. Kommunen är väghållare för det 

övriga vägnätet i eller i anslutning till planområdet. 

Väg 585 har en hastighetsbegränsning på 40 km/tim inom tätbebyggt område. Väg 

24 är reglerad till 90 km/tim väster om väg 585 och 100 km/tim öster om samma 

väg. I korsningspunkten sänks hastighetsgränsen lokalt till 70 km/tim. 

Längs väg 585 löper en kanstensseparerad gång- och cykelbana på östra sidan av 

gatan. I anslutning till cirkulationsplatsen (korsningen mellan väg 585 och väg 24) 

finns omarkerade gång- och cykelpassager i plan, dels över det södra benet och 

dels över det östra benet. Passagerna knyter samman bostäder och industriområde 

på södra sidan med övriga Laholm och ingår i ett cykelstråk till järnvägsstationen. 

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 8. Cykelvägnät och passager i Laholm, avstånden användes i 
åtgärdsvalsstudien för att beskriva maskvidd tvärs väg 24 (AVS). 
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3. ANTAGANDEN 

3.1 TRAFIK FRÅN ETAPP 1 & 2 
För prognosåret 2040 antas både etapp 1 och 2 vara fullt utbyggda. I likhet med 

åtgärdsvalsstudien görs antagandet om att etapp 1 genererar 1000 fordon/dygn 

och etapp 2 ytterligare 1500 fordon/dygn. Av de tillkommande fordon som alstras i 

planområdet så bedöms 90 % köra norrut mot väg 24 och resterande 10 % söderut. 

Vid full utbyggnad antas att 10 % av trafiken från etapp 2 rör sig via området för 

etapp 1 och använder den norra korsningen med väg 585 för rörelse norrut, 

motsvarande 150 fordon/dygn. Ingen trafik från etapp 2 antas använda den norra 

korsningen med väg 585 för rörelse söderut. 

3.2 INDUSTRIGATAN 
Vidare antas i enlighet med Atgärdsvalsstudien: 

"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 7200 fordon/dygn utöver den allmänna uppräkningen på ca 7700 

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

utvidgningen av Nyby industriområde." 

För kontroll av påverkan på det allmänna vägnätet vid korsningen för det nya 

planområdet räknas 200 fordon/dygn bort motsvarande genererad trafik från 

utvidgningen av Nyby industriområde. Ett antagande görs om att en majoritet av 

dessa fordon ansluter till Industrigatan från korsningen mellan väg 24 och väg 585 

därmed exkluderas dessa fordonsrörelser i kommande beräkning. 

3.3 ÖVRIGA MÅLPUNKTER 
Kommande beräkningar har också förenklats genom att inte ta hänsyn till fordon 

som har målpunkter längs med väg 585, mellan Bumerangen och den kommande 

anslutningen till planområdet. Längs sträckan är antalet bostäder och andra 

målpunkter få varpå andelen svängande fordon antas vara låg och inte påverka 

resultatet. 

3.4 KULLSGÅRDSV ÄGEN 
Kommunen har en trafikmätning från 2016 på Kullsgårdsvägen öster om Profilgatan 

(ca 250 meter väster om korsningen med väg 585). Vardagsdygnstrafiken låg då på 

500 fordon/dygn och trafikflödena från 2016 har räknats upp till 2040 års nivå 

utifrån Trafikverkets officiella uppräkningstal för 2014-2040, dock justerade för att 

motsvara åren 2016-2040. Vardagsdygnstrafiken på Kullsgårdsvägen för 

prognosåret blir ca 700 fordon/dygn, vilka tas med i beräkningarna för ett scenario 

med fyrvägskorsning. Scenario med fyrvägskorsning kontrolleras med anledning av 

att två trevägskorsningar som endast är förskjutna 20 meter från varandra 

förväntas påverka varandra. 
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4. PÅVERKAN PÅ DET ALLMÄNNA VÄGNÄTET 

Nedan redovisas bedömningar på framkomligheten samt trafiksäkerheten för 

korsningen, både om den utförs som en trevägskorsning eller en fyrvägskorsning. 

4.1 BEDÖMNING AV FRAMKOMLIGHETEN 
Kapacitetsberäkningar har utförts i Capcal för att kontrollera hur en trevägskorsning 

klarar av trafiken som kan förväntas under maxtimmen. Beräkningar har också 

utförts för motsvarande fyrvägskorsning för att se hur en sådan korsning kan 

hantera motsvarande mängd trafik. 

Vid studie av timfördelningen av den totala trafiken vid den senaste mätningen år 

2014 längs väg 585, ca 1500 meter söder om den kommande anslutningen från 

planområdet, kan ses att flödena både mot Laholm och från Laholm var störst 

under eftermiddagen, mellan kl 16-17. Mellan kl 7-8 på morgonen fanns också viss 

koncentration av trafik i båda riktningarna men maxtimmen skedde under 

eftermiddagen och motsvarades av 12 % av den totala trafiken i en riktning. 

För att få ett mer belastat scenario, med mer trafik än vad maxtimmestrafiken kan 

förväntas resultera i, har en maxtimmesandel på 20 % antagits för alla vägarna. För 

att förenkla genomförandet av bedömningarna, samt beroende på att 

maxtimmestrafiken var som störst i båda riktningarna mellan kl 16-17, har 

trafikflödena antagits vara lika stora i bägge riktningar under maxtimmen. 

Belastningsgraderna i korsningens tillfarter beskriver förhållandet mellan aktuellt 

trafikflöde och vad korsningen eller tillfarten maximalt kan klara av. Belastnings

grader över 0,8 bedöms ge en låg standard, över 0,6 motsvarar en mindre god 

standard och under 0,6 motsvarar en god standard. Se resultatet av 

kapacitetsberäkningarna i tabell 1. 

Tabell 7. Belastningsgrader för två olika korsningstyper med olika regleringar. 

Tillfart, 3-vägs, 3-vägs, 4-vägs, 4-vägs, 

körriktning väjning* stopp väjning stopp 

Väg 585, söderut 0,40 0,40 0,40 0,40 

Från planområdet, 
0,20 0,20 0,20 0,20 

österut 

Väg 585, norrut 0,25 0,25 0,30 0,30 

Kullsgårdsvägen, 
0,20 0,25 - -

västerut 

*3-vägs betyder trevägskorsning, 4-vägs betyder fyrvägskorsning, väjning 

respektive stopp betyder att sekundärvägarna har reglerats med väjnings

respektive stopplikt. 
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Kapacitetsberäkningarna i Capcal visar att oberoende av om korsningen byggs som 

en tre- eller fyrvägskorsning med väjnings- eller stopplikt för anslutande 

sekundärvägar, så resulterar trafikflödena i att tillfarten väg 585 söderut blir den 

högst belastade tillfarten med en belastningsgrad på 0,40 i samtliga fall. Denna 

belastningsgrad ligger inom spannet som kan sägas motsvara god standard, varpå 

inga framkomlighetsproblem kan förväntas i korsningen. 

Skillnaderna mellan väjnings- respektive stopplikt påverkar i första hand 

framkomligheten på sekundärvägarna, för vilka belastningsgrader ökar något vid 

stopplikt jämfört med vid väjningsplikt. I den aktuella korsningen, som beräknats 

som både tre- och fyrvägskorsning, ligger dock belastningsgraderna för 

sekundärvägarnas tillfarter kring 0,20. 
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4.2 BEDÖMNING AV TRAFIKSÄKERHETEN 
Vid studie av val av korsningstyp utifrån trafiksäkerhet används arbetsmetod från 

VGU VV publikation 2004:80 • 2004-05. Valet baseras på trafikflöden för 

prognosåret 2040 som beskrivits i tidigare kapitel. 

Tabell 2. lngångsdata i form av dygnflöde för de olika tillfarterna år 2040. 

Tillfart Dygnsflöde (f/d)* 

A; väg 585 från söder 2 200 

B; Kullsgårdvägen från väst 350 

C; väg 585 från norr 2 700 

D; till planområdet från öst 600 

*fordonsflöde/dygn avrundat till närmsta 50-tal 

Vid beräkning av fordonsflödena för primär- respektive sekundärvägarna, Qp och 

Qs, enligt formlerna i figur 9 med ingångsvärden från tabell 2, blir Qp knappt 5000 

fordon/dygn och Qs knappt 600 fordon/dygn för trevägskorsning. Vid avläsning av 

diagram ses att mindre korsningstyp ska väljas, se blå markering i figur 9. Diagram 

saknas för VR40 i tätort varpå VR50 i tätort valts för analysen vilket gör att 

resultaten visar på ett något värre scenario än vad trafiksituationen i verkligheten 

ger upphov till längs väg 585, men metoden innebär att trafiksäkerheten inte 

underskattas. 

3-VAGS 

A ~ 
y- C 

7tF O Qs=O 

VRS0TÄTORT 
Qs (ÅOT-OIIM ) 

0 5000 10000 
Qp (ADT-DI ) 

4-VAGS 

_j+L 
A --+ -+-c 
it'ap=A C 

0·1 as= B + D 

VRS0TÄTORT 
Qs (ADT-DIM) 

6000 

4000 

2000 

• I 

5000 10000 
Qp (ADT-DIM) 

Figur 9. Behov av större korsningstyp med hänsyn till trafiksäkerhet vid 

tätortsförhållanden (VGU 2004, figur 5-78). 
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Mindre korsningstyp innebär att framkomligheten för trafik på primärvägen 

prioriteras och att inga större åtgärder gjorts för att öka framkomligheten för trafik 

på sekundärvägen. Vid större korsningar har åtgärder tagits för att öka 

framkomligheten på sekundärvägen och en förhöjd trafiksäkerhetsnivå. Exempel på 

större korsningar är cirkulationsplats eller en korsning som regleras med 

trafiksignal. 

Det finns tre typer av mindre korsningar kallade A, B och C. 

Typ A är en korsning som saknar trafiköar och vanligtvis har ett körfält i varje tillfart. 

Typ Bär en korsning med trafikö på sekundärvägen och har vanligtvis ett körfält i 

varje tillfart. 

Typ C har ett vänstersvängskörfält på primärvägen som är kanaliserat med trafikö 

för att minska risken för påkörning bakifrån och öka framkomligheten på 

primärvägen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
- - - -::=:::s:::, 5 s , 

Figur 70. Mindre korsningstyper, typ A, B och C (VGU 2004, figur 5-2, 5-3 & 5-4). 
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Anslutningen till planområdet föreslås ligga i nära anslutning till Kullsgårdsvägens 

anslutning till väg 585 varpå den förskjutna trevägskorsningen för säkerhets skull 

även kontrolleras mot val av korsningstyp för en fyrvägskorsning. I scenariot ökar 

trafikmängden på Qs eftersom svängande trafik från Kullsgårdsvägen inkluderas 

och Qs blir då knappt 1000 fordon/dygn. Scenariot resulterar även här i att mindre 

korsningstyp ska väljas, se röd markering i figur 9. 

Vidare analys av val av korsningstyp för trevägskorsningen visar att korsningstyp A 

eller B ska väljas, se i figur 77, blå markering,. Korsningstyp A motsvaras dagens 

utformning med korsning utan trafiköar och korsningstyp B motsvaras av korsning 

med trafikö på sekundärvägsanslutningen, vilken i tätort också kan ha refug på 

primärvägen för att underlätta för gående att korsa gatan. Båda korsningstyperna 

har normalt ett körfält i varje tillfart. 

D 

~c 

Qp=A+C 
Qs= D 

VRS0 TÄTORT 

5000 10000 
Q AOT-OIM 

Exempel: VR90 landsbygd med AOT
DIM A-3000, C-2000 och 0=1000 

Qp:3000+ 2000:5000 
Qs=1000 

VR70 TÄTORT 

0 5000 10000 
Qp AOT-OIM) 

Figur 77. Val av mindre korsningstyp med hänsyn till trafiksäkerhet, trevägskorsning 

(VGU 2004, figur 5-79). 
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Vid val av korsningstyp för en eventuell fyrvägskorsning kan ses i figur 12, röd 

markering, att typ A eller B ska väljas. 

_)tL 
A +r- C 

7 t~+C 
0 I Qs=B+D 

V850_IÄlQB 

Os (ÅDT DIM) 

3000 

2000 

1000 

0-+------------' 
5000 10000 

p (ÅDT-DIM) 

Exempel: VR90 landsbygd m d ÅDT· 
DIM A=-3000, B=300, C=2000 och D=400 

Qp,=3000+2000:5000 
Qs::300+400:700 

G r älJ typ C". 
lnneb rett typ A Il r B bedöms g m r 

n O,S nomsn ttsotycko,/ r (betra tat 
som med lv rd för stor population) 

VR70 TÄTORT 

Qs (AOT-01 A) 

1600 -

1000 -

500 

0 
0 

, Al 11 

5000 10000 
Op ( DT-OIM 

Figur 72. Val av mindre korsningstyp med hänsyn till trafiksäkerhet, fyrvägskorsning 
(VGU 2004, figur 5-20). 
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5. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ VÄG 585 

Efter bedömning av påverkan på väg 585 avseende framkomligheten och 

trafiksäkerheten anses det inte behövas något vänstersvängskörfält på väg 585. 

Resultaten ovan visar att oberoende av om korsningen utformas som en tre- eller 

fyrvägskorsning så kan korsningsutformning A eller B väljas. Trevägskorsningar är 

dock säkrare och anslutningen utformas därför med fördel som en trevägskorsning. 

Det finns inget minsta mått för avståndet mellan trevägskorsningar inom 

tättbebyggt område men avståndet till Kullsgårdsvägens infart rekommenderas att 

ökas till 30-40 meter för att undvika att långa fordon blockerar båda infarterna. 

Refug kan införas på primärvägen för att underlätta för oskyddade trafikanter att 

passera väg 585, dock måste en refug fortsatt möjliggöra för fordons svängande 

rörelser genom korsningen samt angöring till parkeringen på fastighet 3:27 (väster 

om väg 585). Enligt kartmaterial från Lantmäteriet, med markerade 

fastighetsgränser, finns det utrymme inom vägområdet för att kunna bygga en 

minst två meter bred refug mellan desamma. Om körbanan i anslutning till refugen 

smalnas av kan utformningen också få en positiv hastighetssänkande inverkan. 

Viktigt vid utformning av korsningen är att kraven för sikt, korsningsradier, vilplan 

och bredder enligt VGU säkerställs. 
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6. GÅNG- OCH CYKELPASSAGE 

Den befintliga gång- och cykelpassagen över väg 585 är idag placerad mellan 

cirkulationsplatsen (korsningen med väg 24) och infarten till Industrigatan. Dagens 

placering innebär en omväg för cyklister från söder och kan resultera i att 

cyklisterna istället väljer att passera väg 585 i samband med infarten till 

Industrigatan. Passagen föreslås därför att flyttas söderut närmare infarten till 

Industrigatan, så långt det går med avseende på svängande fordon, för att vara en 

mer attraktiv passage för cyklister som kommer från söder. Flytten bedöms inte 

påverka cyklister som kommer från centrala Laholm på ett negativt sätt. 

Att säkerställa en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter som ska korsa väg 

585 innebär, i enlighet med vad som står i Råd för Vägars och gators utformning, att 

skapa en gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) som är planskild eller 

där 85-percentilen av bilisterna kör maximalt 30 km/h. 

Då väg 585 inte ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet bedöms det lämpligt 

att gång- och cykelpassagen hastighetssäkras genom att höjas upp, i enlighet med 

rekommendationer i VGU. Korsningspunkten bör också förses med vägbelysning för 

att öka synbarheten av oskyddade trafikanter. 

En alternativ lösning på utformningen av gång- och cykelpassagen, som innebär en 

trafiksäkerhetshöjande åtgärd, är att utforma passagen som delad körbana med 

kanalbredd på 3 meter och refugbredd på minst 2 meter. Fordonsförarnas 

uppmärksamhet kan då ökas och passage för gående och cyklister underlättas då 

de kan koncentrera sig på en fordonsström åt gången. Åtgärden är dock inte 

hastighetssäkrande. Längs väg 585, ca 400 meter söder om infarten till 

Industrigatan finns redan en liknande lösning. 

För att öka trafiksäkerheten för cyklisterna som färdas längs väg 585 från söder 

föreslås, som en ytterligare åtgärd, att korsningen med Bumerangen tajtas till så att 

svängande fordon inte kan hålla för hög hastighet genom korsningen när de 

passerar det längsgående gång- och cykelstråket. 
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