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Förord 
 

Detta examensarbete är det sista momentet innan den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen inom Byggteknik med inriktning Väg- och 

Trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola Campus Helsingborg är klar. 

Rapporten är skriven under institutionen för Teknik och Samhälle, avdelning 

Trafik och Väg under våren 2017 och omfattar 22,5 högskolepoäng. 

 

Jag vill rikta ett tack till Ängelholms kommun för material och för idén till 

examensarbetet och även rikta ett tack till Lunds Tekniska Högskola får lånet 

av radarpistol. Vill även tacka min handledare vid Lunds Tekniska Högskola 

Ingemar Braathen, för handledning fram till en avslutad rapport. 

 

Sist men inte minst, vill jag tacka alla anställda på Atkins Helsingborgskontor 

för givande dialoger och spännande samtal. Arbetet har blivit mycket lättare 

att göra när man haft en fast plats och härliga ”kollegor” att komma till. 

 

Helsingborg, Maj 2017 

 

Hannes Flink 

 



  

Sammanfattning 
 

Den här rapporten problematiserar trafiksäkerheten på en avgränsad sträcka av 

Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen i Ängelholm, främst ur ett 

hastighetsperspektiv. Hastigheten på motorfordon har en väldigt stor påverkan 

på krockvåldet som uppstår vid en olycka främst mellan motorfordon och 

oskyddade trafikanter. Hastighetsmätningar har gjort längs sträckan för att få 

en uppfattning om hur hastigheten är. Den stora hastighetsvariationen på 

sträckan tros uppstå på grund av den breda vägen. Trafiksäkerheten på 

sträckan är av yttersta vikt då det är en genomfartsled samtidigt som den ligger 

i direkt anslutning till skolverksamhet.  

 

Enligt trafikplanen i Ängelholms kommun vill man bygga ett trafiksystem 

som bidrar till en attraktiv och hållbar utveckling, där man ska möjliggöra för 

ett liv utan bil. Trafiksystemets grundläggande uppgift är att skapa 

tillgänglighet, d.v.s. göra det möjligt för människor att nå sina resmål. Detta 

måste kunna ske på ett säkert och tryggt sätt. Dagens utformning med 

cykelfält längs vägen bidrar inte till ett trafiksäkert färdsätt för cyklisterna. 

Detta i kombination med att bilister håller höga och ojämna hastigheter 

försämrar de framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Rapporten 

beskriver problem med dagens utformning och kommer med åtgärdsförslag 

och en förprojektering av sträckan i CAD.  

 

Nyckelord: Kristian II:s väg, Margretetorpsvägen, Trafiksäkerhet, Hastighet, 

Utformning, Projektering 

 



  

Summary 
 
This report issues traffic safety on a delimited route of Kristian II:s väg and 

Margretetorpsvägen in Ängelholm, mainly from a speed perspective. The 

speed of motor vehicles has a very big impact on the collision violence caused 

by an accident primarily between motor vehicles and unprotected road users. 

Speed measurements have been made along the route to get an idea of the 

speed. The high-speed variation on the route is believed to occur due to the 

wide road. Road safety on the route is of the utmost importance as it is a 

thoroughfare while at the same time it is in direct connection with school 

activities. 

 

According to the traffic plan in Ängelholm municipality, you want to build a 

traffic system that contributes to an attractive and sustainable development, 

allowing for a life without a car. The basic task of the traffic system is to 

create accessibility, i.e. enable people to reach their destinations. This must be 

possible in a safe and secure manner. Today’s design with bicycle fields along 

the road does not contribute to a road-safe route for cyclists. This in 

combination with high and uneven speeds of drivers, reduces the accessibility 

and road safety of cyclists. The report describes problems with today's design 

and comes with action proposals and a pre-projection of the distance in CAD. 

 

Keywords: Kristian II:s väg, Margretetorpsvägen, Traffic safety, Speed, Road 

design, Projection 
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller bakgrund, syfte, problemformulering, önskemål, 

motivering av examensarbetet, avgränsningar, förutsättningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

En av de viktigaste åtgärderna för att cyklingen ska öka är att bygga ut ett 

robust och sammanhängande cykelvägnät (Ängelholms kommun, 2011). 

Cykelvägnätet i Ängelholms kommun består idag av tre olika sorters 

cykelvägar: gång- och cykelvägar, cykelbanor samt cykelfält. I den senaste 

trafikplanen i Ängelholms kommun som gäller för åren 2011 – 2020 framgår 

det att cykelnätet i Ängelholm behöver byggas ut. Ängelholm växer som stad 

och då behöver även infrastrukturen förbättras. Under dessa omständigheter 

ska stråket Kristian II:s väg – Margretetorpsvägen byggas om. Dagens 

utformning innebär gångbana och cykelfält längs större delen av vägen. 

Stråket Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen är en av kommunens 

huvudleder med uppgift att fungera som en central fördelare av trafik till 

stadens olika delar. Vägen ska förnyas och förbättras för att tillgodose dagens 

behov av ett trafiksäkrare gaturum. Det ligger även i kommunens mål att 

bygga ett hållbart och attraktivt trafiksystem där man även möjliggör för ett liv 

utan bil (Ängelholms kommun, 2011).  

 

Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen är en hårt trafikerad infartsled som 

många barn måste cykla på och passera för att ta sig till Kungsgårdsskolan och 

Rebbelberga skola. Statistiken visar på att det år 1981 var hela 94 % av barnen 

som själva cyklade till skolan och att det år 2009 hade gått ner till 47 % 

(Vägverket, 2009). Fler och fler väljer nu att köra sina barn till skolorna då 

trafiksituationerna har blivit farliga. Det är därför väldigt viktigt att vi bygger 

tydliga och säkra gång- och cykelbanor kring skolorna i Ängelholms kommun 

(Ängelholms kommun, 2011). 

 

Ängelholms kommun har som avsikt att anlägga gång- och cykelvägar på båda 

sidor av Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen för att förbättra 

framkomligheten och trafiksäkerheten av gång- och cykeltrafik. Eftersom det 

ligger två skolor längs sträckan är kravet på en trafiksäker väg stor, för att 

underlätta att ta sig till skolan på ett smidigt och säkert sätt till fots eller med 

cykel (Ängelholms kommun, 2011).  
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1.2 Syfte 

Examensarbetet har som avsikt att undersöka och problembeskriva 

trafiksäkerheten och hastigheten på sträckan, vilka problem som finns och för 

att slutligen ta fram en helhetslösning på hur vägen ska utformas med nya 

gång- och cykelvägar. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Trafiksäkerhet, vad är det och vad påverkas den av? 

2. Hur ser förutsättningarna ut, vad kan förbättras? 

3. Förprojekteringen i CAD, lever den upp till kundens önskemål? 

 

1.4 Önskemål 

Ängelholms kommun har några önskemål om vad förprojekteringen ska 

innehålla. Det främsta och största önskemålet är att en gång- och cykelväg ska 

anläggas på båda sidor av vägen för att få en trafiksäkrare miljö och att öka 

framkomligheten för de oskyddade trafikanterna längs med vägen. Eftersom 

vägen är väldigt bred i dagsläget är ett önskemål också att göra en avsmalning 

av vägen. Där finns fem olika korsningar längs sträckan och två 

busshållplatser som det behövs bra lösningar kring. Det ligger även två skolor 

och andra verksamheter i anslutning till vägen och där behövs ett tänk på hur 

barn och ungdomar kan passera vägen på ett så säkert sätt som möjligt 

(Ängelholms kommun, 2011). 

 

1.5 Motivering av examensarbete 

Valet av examensarbete är att göra det så verklighetsförankrat som möjligt för 

att jag så småningom ska kunna ta steget från student till projektör. Att 

problemformulera en väg, för att sedan ge en helhetslösning av ett 

ombyggnadsförslag i en CAD version, är för att göra det så likt ett vanligt 

projekt som möjligt. Mycket tid valdes att spendera i CAD för att få till en så 

bra och möjlig utformning om en framtida ombyggnation av vägen. På detta 

sätt har jag även haft möjlighet att fördjupa mig grundligt i CAD. 

 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet innebär en problembeskrivning och en förprojektering med 

åtgärdsförslag i CAD av en sträcka på Kristian II:s väg och 

Margretetorpsvägen för Ängelholms kommun. Jag har fokuserat på att få fram 

en helhetslösning av hur utformningen av gaturummet kommer att se ut. Efter 
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avslutad rapport ska en egendesignad förprojektering vara klar, alltså inte en 

färdig handling att arbeta efter då tiden inte räcker till.  

 

1.7 Förutsättningar 

Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen sträcker sig genom hela Ängelholm, 

öster om centrum, från idrottsplatsen i söder till rondellen vid vattentornet i 

norr. För att få en inblick i hur centrala Kristian II:s väg och 

Margretetorpsvägen är, kommer en översiktsbild av Ängelholm i figur 1.  

 

 
Figur 1. Översiktsbild av Ängelholm med Kristian II:s väg markerad som grön och Margretetorpsvägen som 

röd. Studerat område inom svart markering. Källa: Googlemaps (2017). 

För att underlätta senare i arbetet delas sträckan in i olika delsträckor, där 

varje delsträcka innehåller en korsning (se figur 2).  
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Figur 2. Översiktsbild över Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen med tillhörande avgränsningar för 

studerad sträcka indelad i fem delsträckor. Källa: Googlemaps (2017).  

 

Ängelholms kommun har gjort mätningar på Margretetorpsvägen norr om 

delsträcka 5. Mätningarna är gjorda 23 september 2016 klockan 10:00 till den 

3 oktober klockan 10:00. Av de mätningarna som är gjorda, kan man avläsa att 

andelen tung trafik uppgår till 4,76 % och att ÅMD1 är 4317 fordon mätt från 

båda körriktningarna (bilaga 1).  

 

1.7.1 Delsträcka 1 
Delsträcka 1 är den första delen av den studerade vägen 

och ligger på Kristian II:s väg, med anslutningsvägar 

Ymersgatan och parkeringen in till Kungsgårdshallen. 

Hastigheten på hela delsträcka 1 är 30 km/h. Där 

delsträcka 1 börjar skyltas hastigheten om från 40 km/h 

till sträckans 30 km/h (se figur 3, bild 1). I höjd med 30-

skylten kommer en cykelväg från öster med räcke innan 

trottoaren (se figur 3, bild 2). Om man fortsätter norrut 

                                           
1 ÅMD = årsmedeldygn 
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kommer ett övergångställe som är separerat i sidled om man jämför med 

cykelvägen. Övergångstället är i dagsläget avsmalnat med hjälp av refuger och 

kantstenar. Mittenpartiet är gjort så att man kan stå med en cykel och vänta 

utan att bli påkörd (se figur 3, bild 3). Efter övergångstället kommer en 

fyrvägskorsning mellan Ymersgatan som går västerut och en väg in till 

Kungsgårdshallens parkering som går österut (se figur 3, bild 4–5). Efter 

korsningen kommer en busshållplats i södergående riktning som inte är 

utmärkt med mer än en busskylt (se figur 3, bild 6). 

 

 
Figur 3. Bild 1: Hastighetsskyltning norrut. Bild 2: Cykelväg österifrån. Bild 3: Övergångställe.                    

Bild 4: Infart mot Kungsgårdshallen. Bild 5: Infart Ymersgatan. Bild 6: Trottoar + busshållplats.           

Bilder tagna av Hannes. 

Vägen är väl använd med diverse lagningar på sina håll. Trottoaren är en 

gångbana som är asfalterad i båda riktningarna med ett cykelfält som ligger i 

samma plan som vägen och är endast avskilt med målade linjer. Själva vägen 

som har två körfält, ett i varje riktning är ca 12 meter bred inklusive 

cykelfälten. Vid övergångstället är körbanebredden nersatt till 3,5 meter i båda 

riktningarna avsmalnat med refuger. Delsträcka 1 är ca 100 meter lång. 
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1.7.2 Delsträcka 2 
Delsträcka 2 fortsätter norrut efter delsträcka 1. 

Även här gäller 30 km/h som hastighetsbegränsning 

längs hela delsträckan. Delsträckan ligger på 

Kristian II:s väg med korsning och anslutningsväg 

Västra Kungsgårdsgatan. Från delsträcka 1 fortsätter 

den tvåfiliga vägen fram till ett övergångställe (se 

figur 4, bild 1), som ligger innan korsningen Västra 

Kungsgårdsgatan. Detta övergångställe är det mest 

använda längs hela sträckan, då här kommer gående 

från skolan som ska passera vägen. Övergångstället 

är uppbyggt på samma sätt som det på delsträcka 1. Efter övergångstället 

kommer en trevägskorsning mot öster som leder in till Kungsgårdsskolan, 

eller som vägen heter Västra Kungsgårdsgatan (se figur 5, bild 1). Efter 

korsningen kommer en busshållplats i norrgående riktning med tillhörande 

busskur, där trottoaren och cykelfältet går framför busskuren. 

 

 
Figur 4. Övergångställe över Kristian II:s väg. Källa Googlemaps (2017). 
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Figur 5. Bild 1: Västra Kungsgårdsgatan. Bild 2: Bristfällig markering cykelfält. Bild 3: Busshållplats med 

trottoar. Bilder tagna av Hannes. 

Vägen är, precis som delsträcka 1, väl använd. Vägmarkeringen är bristfällig 

på cykelfältet längs med vägen (se figur 5, bild 2). Trottoaren till väster är 

asfalterad längs hela vägen och trottoaren till höger är asfalterad fram till 

Västra Kungsgårdsgatan. Efter den korsningen är trottoaren inte asfalterad 

längre, utan är en grusad trottoar fram till busshållplatsen. Efter 

busshållplatsen övergår den helt grusade trottoaren till en gräsbelagd ”trottoar” 

med en grusgång i mitten (se figur 5, bild 3). Själva vägen som har två körfält, 

ett i varje riktning, är ca 12 meter bred inklusive cykelfälten. Delsträcka 2 är 

ca 130 meter lång.  

 

1.7.3 Delsträcka 3 
Delsträcka 3 fortsätter norrut efter delsträcka 2. 

Hastigheten på sträckan är 40 km/h, 

hastighetsskiftet mellan 30 km/h till 40 km/h går 

där delsträcka 3 börjar. När vägen närmar sig 

korsningen, kommer refuger i mitten av vägen, 

både före och efter korsningen. Korsningen är en 

trevägskorsning, och efter korsningen övergår 

Kristian II:s väg till Margretetorpsvägen. 

Trevägskorsningen är en korsning med vägarna 

Kristian II:s väg som går söderut, Storgatan som 

går västerut och Margretetorpsvägen som går 

norrut. Vid infarten till Storgatan finns ett 

övergångställe som går parallellt med huvudgatan. Sammanlagt finns där fyra 

körfält för in- och utfart till Storgatan från huvudgatan (se figur 5, bild 1). För 

högersvängande fordon som kör på Margretetorpsvägen söderut, finns ett 

extra körfält (se figur 5, bild 2). 
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Figur 5. Bild 1: In- och utfart till Storgatan. Bild 2: Ett extra körfält i södergående riktning för svängande till 

Storgatan.  Bild 3: ”Trottoar” gräsbelagd stig norrut. Källa: Bild 1–2 Googlemaps (2017). Bild 3 tagen av 

Hannes. 

Trottoaren till väster är asfalterad längs hela delsträckan. Trottoaren till öster 

om vägen är inte asfalterad, utan är gräsbelagd ”trottoar” med en grusgång i 

mitten (se figur 5, bild 3). Cykelfältet som går längs med vägen, fortsätter från 

delsträcka 1 och 2 vidare genom delsträcka 3 på den östra sidan av vägen. På 

den västra sidan fortsätter cykelfältet endast till korsningen med Storgatan, där 

sedan cykelfältet sedan övergår till en gångbana efter övergångstället och 

fortsätter parallellt med vägen uppe på trottoaren. Delsträcka 3 är ca 110 meter 

lång. 
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1.7.4 Delsträcka 4 
Delsträcka 4 fortsätter norrut efter delsträcka 

3. Hastigheten längs hela delsträcka 4 är 40 

km/h (se figur 6, bild 1). Hela delsträckan 

ligger på Margretetorpsvägen med korsning 

och anslutningsväg Munka Ljungbyvägen. 

Vägen är en tvåfilig väg, med ett extra körfält 

vid korsningen för vänstersvängande fordon 

som kör söderut. Om man fortsätter att följa 

vägen efter delsträcka 3 norrut, kommer man 

fram till en refug i mitten av vägen innan 

korsningen in till Munka Ljungbyvägen som 

ligger åt öster. Innan korsningen ligger där en 

gångtunnel under vägen, som är en separerad 

passage under Margretetorpsvägen. I korsningen är där två utfarter från 

Munka Ljungbyvägen, en som går norrut och en som går söderut längs med 

Margretetorpsvägen. Utfarterna är delade med en refug (se figur 7). Efter 

korsningen finns en refug i mitten av vägen hela delsträckan ut. Till väster om 

vägen efter korsningen, ligger där en gammal bussficka som inte används 

längre (se figur 6, bild 2).  

 

 
Figur 6. Bild 1: Trottoar söderut med hastighetsskylt. Bild 2: Gammal bussficka. Bild 3: ”Trottoar” + 

cykelfält norrut. Bilder tagna av Hannes 
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Figur 7. In- och utfart Munka Ljungbyvägen. Källa: Googlemaps (2017). 

Trottoaren i väster är asfalterad längs hela delsträckan. Trottoaren till öster om 

vägen är inte asfalterad, utan är en gräsbelagd ”trottoar” med en grusgång i 

mitten (se figur 6, bild 3). Den gräsbelagda ”trottoaren” fortsätter fram tills 

bron börjar. Längs vägen åt väster finns inget cykelfält utmärkt, men 

gångvägen följer hela delsträckan. På den östra sidan av vägen finns ett 

cykelfält fram till korsningen. Efter korsningen fortsätter cykelvägen en bit in 

på Munka Ljungbyvägen, och fortsätter sedan norrut med en gångväg som går 

parallellt med vägen norrut. Delsträcka 4 är ca 150 meter lång. 

 

1.7.5 Delsträcka 5 
Delsträcka 5 fortsätter norrut efter delsträcka 4. 

Hastigheten längs hela delsträcka 5 är 40 km/h och 

hela delsträckan ligger på Margretetorpsvägen med 

korsning och anslutningsväg Errarpsvägen. Vägen är 

tvåfilig och delas av med en refug som fortsatt från 

delsträcka 4. I norrgående körfält delas vägen upp i 

två körfält, ett för fordon som ska rakt fram och ett 

för vänstersvängande fordon som ska in på Errarpsvägen (se figur 8, bild 1). 

Där vägen delas upp i två körfält ligger även en gammal bussficka längs med 

vägen, som idag används som en parkering för besökare till pizzerian på andra 

sidan vägen. Efter bussfickan och innan korsningen, ligger ett övergångställe 

som går över Margretetorpsvägen. Efter övergångstället kommer korsningen 

som går in på Errarpsvägen västerut (se figur 8, bild 2). Både på Errarpsvägen 

och på Margretetorpsvägen finns refuger som skiljer trafiken från varandra. 
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Figur 8. Bild 1: Körfält söderut, två körfält norrut + bussficka. Bild 2: Trevägskorsning med övergångställe 

över Errarpsvägen. Källa: Googlemaps (2017). 

Trottoaren i väster är asfalterad längs hela delsträckan och den fortsätter även 

efter det att delsträcka 5 tar slut. Det finns inget cykelfält varken på den västra 

eller östra sidan av vägen. Gångvägen som nämndes i delsträcka 4, som gick 

parallellt med vägen, fortsätter in i delsträcka 5 med ett övergångställe över 

Margretetorpsvägen (se figur 8, bild 1). Delsträcka 5 är ca 130 meter lång. 

 

1.7.6 Nya hastigheter 
Nyligen har omskyltning av hastigheter gjorts i Ängelholms kommun enligt 

riktlinjer från Trafikverkets nya hastighetsbestämmelser (Trafikverket, 2016). 

På sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen har hastigheten sänkts 

från 50 km/h till 40 km/h på hela den studerade sträckan, förutom utanför 

infarten till Kungsgårdsskolan och fram till Kungsgårdshallen där det är 30 
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km/h som innan. De nya hastighetsbegränsningarna började gälla den 25 

oktober 2016. I figur 9 kan man se den skyltade hastigheten på sträckan.  

 

 
Figur 9. Skyltad hastighet på Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen. Källa: Googlemaps (2017). 

1.7.7 Skolor 
Längs den studerade sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen finns 

två skolor, Kungsgårdsskolan och Rebbelberga skola samt förskolan Vita 

Villans förskola (se figur 10). Kungsgårdsskolan har elever i årskurs 7–9 

medan Rebbelberga skola har elever i årskurs F–6. På Vita Villans förskola är 

ca 70 barn placerade. De är upp till fem år gamla. På Kungsgårdsskolan går ca 

460 elever och på Rebbelberga skola ca 500 elever. På Kungsgårdsskolan, 
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Rebbelberga skola och Vita Villans förskola arbetar ca 180 personer, vilket 

betyder att det nästan varje dag är minst 1200 personer som ska till och från 

skolorna på något vis. Det genererar mycket trafik både som fordon och 

oskyddade trafikanter (Larsson, 2017 & Robertsson, 2017). 

 

 
Figur 10. Översiktsbild över var Kungsgårdsskolan, Rebbelberga skola, Vita Villans förskola och 

Kungsgårdshallen ligger. Källa: Googlemaps (2017). 

 

På Kungsgårdsskolan finns det även en idrottshall som lockar till sig folk på 

kvällar och helger för träningar och matcher. Kungsgårdshallen har en 

publikkapacitet på 600 personer, vilket kan generera en del trafik till och från 

hallen. Parkeringen intill hallen är i södra delen av den studerade sträckan och 

bildar tillsammans med Ymersgatan och Kristian II:s väg en fyrvägskorsning. 

I figur 10 kan man se var Kungsgårdshallen ligger. 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas metoderna och vilka verktyg som användes för att få 

fram ett resultat av detta examensarbete. Litteraturstudier gjordes med fokus 

på trafiksäkerhet och hastighet. Fältundersökningarna har huvudsakligen 

bestått av hastighetsmätningar med radarpistol och även okulära iakttagelser 

av vägen. Olycksstatistik har även kontrollerats om där finns något specifikt 

problem längs eller omkring sträckan. 

2.1 Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur till studien har sökningar gjorts i Lovisa som är 

en sökmotor från Lunds universitet. Jag har även sökt litteratur vid bibliotek, 

och källor från internet har undersökts. Liknande rapporter som denna har 

lästs igenom överskådligt och källor från dessa rapporter har undersökts. 

Sökord som använts i dessa sammanhang är bland annat; hastighet, 

hastighetsvarians, hastighetsefterlevnad, trafiksäkerhet, vägutformning, 

trafikmiljö och beteende i trafiken. 

2.2 Fältundersökningar 

2.2.1 Inventering av nuvarande väg 
Inventering av vägen har gjorts på plats och genom programmet Google Earth. 

Dokumentation genom bilder har tagits av sträckan för att underlätta 

processen med förprojekteringen av vägen. Okulära iakttagelser har gjorts på 

platsen under diverse besök för att få en bild av hur trafiken och de oskyddade 

trafikanterna rör sig längs vägen.  

 

2.2.2 Hastighetmätningar 
För att välja fordon som inte påverkar sin hastighet av andra fordon väljs 

fordon som är fria, dvs. fordon som inte har något framförvarande fordon att ta 

hänsyn till. Mätningarna har gjorts under dagtid och kvällstid för att få 

hastigheter från både hög- och lågtrafik. Uppdelning har gjorts för att studera 

om hastigheten påverkas på grund av hur mycket trafik och hur mycket 

oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen. Två skolor ligger i direkt 

anslutning till vägen och under dagtid rör det sig många barn och ungdomar 

som är på väg till och från skolan. 

 

Målet vid varje mätpunkt var att mäta hastigheten på 100 fria fordon för att få 

ett brett perspektiv på hur hastigheten följs på sträckan. Mätningarna kunde ha 

fortskridit under en längre period för att få fler fordon uppmätta och då mer 

och bättre data att studera, men på grund av storleken på arbetet sattes målet 

till 100 fordon per tillfälle och mätpunkt. För att inte påverka hastighetsvalen, 

eller för att påverka förarna så lite som möjligt, användes ingen varselväst. 
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Dessutom valdes platserna lite dolt från vägen, som exempelvis i mätpunkt A 

där hastighetsmätningen utfördes från en bil på en parkering längs med vägen. 

 

2.2.2.1 Mätpunkter 
Sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen innefattar fem korsningar 

och fem övergångställen. Vägen i dagsläget är väldigt bred och har många 

integrerande punkter med fordon och oskyddade trafikanter. Därför är 

hastigheten av en stor betydelse för trafiksäkerheten, och därför har två 

mätpunkter valts ut – mätpunkt A och mätpunkt B.  

 

2.2.2.2 Mätpunkt A 
Mätpunkt A som ligger på Margretetorpsvägen i norra delen av den studerade 

sträckan precis innan korsningen till Errarpsvägen (se figur 11). I mätpunkten 

mäts hastigheten enbart i södergående riktning. Anledningen till valet av 

denna mätpunkt och riktning är att fordon som kommer norrifrån kommer från 

sträckor med högre hastighet. Hastighetsmätningen i mätpunkt A utfördes den 

19/4 2017 mellan klockan 14:00-15:30 och den 21/4 2017 mellan klockan 

17:00-18:45. 
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Figur 11. Översiktsbild över var hastighetsmätningen i mätpunkt A gjorts. Källa: Googlemaps (2017). 

2.2.2.3 Mätpunkt B 
Mätpunkt B som ligger på Kristian II:s väg intill skolorna Rebbelberga skolan 

och Kungsgårdsskolan (se figur 12). Mätpunkten ligger precis efter 

korsningen Kristian II:s väg och Västra Kungsgårdsgatan, där även 

busshållplatsen Ängelholm Kungsgårdskola ligger. Anledningen till valet av 

denna mätpunkt är för att det är en 30 km/h sträcka som ligger direkt utanför 

skolorna, samt att det rör sig många oskyddade trafikanter här. Där ligger även 

ett övergångsställe i direkt närhet till korsningen vilket också gör det 

intressant. Hastighetsmätningen i mätpunkt B utfördes den 19/4 2017 mellan 

klockan 15:30 – 17:00 och den 21/4 2017 mellan klockan 18:45 – 20:30. 
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Figur 12. Översiktsbild över var hastighetsmätningen i mätpunkt B gjorts. Källa: Googlemaps (2017). 

 

 

2.3 Olycksanalys 

En olycksanalys har gjorts i närhet till vägen med syfte att identifiera olika 

olyckspunkter och möjlig orsak till olyckorna, detta för att förhoppningsvis 

förebygga olyckor i anslutning till den nya ombyggnationen av vägen. Det 

analyserade materialet har inhämtats från STRADA2. STRADA bygger på 

uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre 

informationsunderlag som bidrar till bättre kunskap om trafikskadade, då polis 

och sjukvård bidrar med olika information (Vägverket, 2007).   

                                           
2 STRADA = Swedish Traffic Accident Data Acquisition. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer en teoridel om trafiksäkerhet med fokus på hastighet, 

för att sedan avslutas i ett stycke om vad STRADA är och hur man däri klassar 

olika skador. 

3.1 Trafiksäkerhet 

Definitionen av trafiksäkerhet enligt Nationalencyklopedin (2017) är: 

 

-  resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i 

trafiken. 

 

Nollvisionen (Prop. 1996/96:1379) är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i 

Sverige och antogs år 1997 av riksdagen. Nollvisionen har till syfte att ange 

vilken inriktning det nationella trafiksäkerhetsarbetet har. Det är bilden av en 

önskad framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Enligt 

Nollvisionen så bygger den på att människor gör misstag i trafiken och att man 

inte kan acceptera att människor straffas med döden eller ett livslångt lidande 

på grund av ett misstag i trafiken (Hydén, 2008). Eftersom misstag görs så kan 

man inte förhindra att trafikolyckor uppstår, däremot kan följderna av olyckor 

mildras genom säkrare gator, vägar och fordon. Trafiksäkerhetsarbetet handlar 

om att förebygga att olyckor ska inträffa, och om en olycka väl skulle inträffa 

ska utfallet av olyckan bli så lindrig som möjligt (Hydén, 2008). 

 

För att minska antalet döda och skadade i trafiken föreslås 12 olika områden 

som blir operationella mål för att nå Nollvisionens mål. Två av målen är 

(Hydén, 2008): 

 

- Hastighetsefterlevnad, kommunala gator 

- Säkra kommunala gator 

 

För att uppnå etappmålet på högst 220 trafikdödade år 2020 enligt 

Nollvisionen, har ett delmål satts 80 % av allt trafikarbete under ett års tid ska 

ske inom gällande hastighetsgräns. Studier visar på att hastighetsefterlevnad 

och minskade hastigheter är två av de faktorer som har störst potential att 

påverka antalet omkomna i trafiken (Trafikverket, 2015a). 

 

Singelolyckor bland både gående och cyklister utgör den absolut största delen 

av alla personskadeolyckor i Sverige, därför är det viktigt att göra säkra och 

framkomliga vägar i tätort. Om man studerar polisens och sjukvårdens 

uppgifter finner man att mellan 60 – 75 % av cykelolyckorna och mellan 70-

80 % av alla gåendeolyckorna är singelolyckor (Hydén, 2008). De flesta av 
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olyckorna inträffar vid halt väglag men singelolyckor kan även inträffa vid 

andra förhållanden. Vanligtvis är det bristande utformning på gång- och 

cykelvägarna samt bristande underhåll som ger upphov till singelolyckorna. 

Utformningen och underhållet brukar vara sämre än för fordonstrafik (Hydén, 

2008).  

 

Vid införande av gång- och cykelvägar leder det till ett ökat cykelflöde enligt 

Elvik m.fl. (1997). Forskarna menar att införandet av nya gång- och 

cykelvägar drar till sig fler cyklande och gående från intilliggande vägar. 

Även nyskapad cykeltrafik ökar, och då inte bara resor från motoriserad trafik, 

utan även helt nya resenärer tillkommer. Trots utökat cykelflöde, ökar 

cykelolyckorna med personskada endast med 1 % enligt Elvik m.fl. (1997).  

Så än om cykelflödet faktiskt har ökat, så har dock risken för den enskilde 

cyklisten faktiskt minskat.  

 

3.1.1 Barn i trafiken 
Barn3 har en begränsad förmåga att tolka det som sker i trafiken och utsätts då 

för stora olycks- och hälsorisker (SKL4, 2013). Främst som gående och 

cyklande men även som bilpassagerare. Barn har svårt att bedöma hastigheter 

och tidsluckor och gör därmed ofta felbedömningar i trafiken. Vid 

felbedömningar kan en trafikfara lätt uppstå med en trafikolycka som följd 

(SKL, 2013). Under de senaste decennierna så har trafikolyckor där barn blivit 

drabbade minskat (SKL, 2013), vilket dels kan bero på bättre trafikmiljö, 

bättre fordon och skyddsutrustning. En del i det hela kan vara att föräldrar till 

barn i allt större utsträckning skjutsar sina barn till och från dagis, skolan och 

fritidsaktiviteter. Det har skett till priset av en begränsad rörelsefrihet bland 

barn där stress och oro för trafiken är en stor del. Det i sin tur gör att 

trafikintensiteten omkring skolorna ökar och då ökar även riskerna i närmiljön 

för barnen. I skolåldern förväntas barn börja röra sig på egen hand i trafiken, 

därför är det viktigt att trafikmiljön är enkel och så trafiksäker som möjlig för 

att inte barnens rörelsefrihet begränsas i en allt för hög grad (SKL, 2013). 

 

3.2 Hastighet 

Hastigheten brukar ses som den enskilt största faktorn för trafiksäkerheten och 

olycksrisken på vägarna, så en påverkan på hastigheten skulle kunna ge de 

största vinsterna. Sänkt hastighet påverkar främst säkerheten på två sätt 

(Hydén, 2008): 

 

                                           
3 Barn = under 12 år 
4 SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 



 

 

20 

- Risken att en olycka ska inträffa minskar vid sänkning av hastigheten 

genom att förarens möjlighet att förhindra olyckan ökar. 

 

- Skadeföljden vid en olycka blir lindrigare vid en sänkning av 

hastigheten. Störst blir förändringen för de svårare olyckorna. 

 

3.2.1 Potensmodellen 
Förändring av hastigheter leder till en förändrad olycksbild. Ökad hastighet 

ger fler och allvarligare olyckor och sänkta hastigheter leder till färre och 

mindre allvarliga olyckor. Den mest omfattande sammanställningen mellan 

den procentuella förändringen i medelhastighet och den procentuella 

förändringen i antalet skadade, finns redovisade i den norska 

Trafikksikkerhetshåndboken. Den säger att förändras hastigheten med 1 % 

förändras antalet skadade med 2 % och antalet dödade med 4 % (Elvik m.fl., 

1997). 

 

Den svenska trafiksäkerhetsforskaren Göran Nilsson har utvecklat en metod 

likt den norska för att beskriva sambandet mellan hastighet och olika typer av 

olyckor i den så kallade potensmodellen (Nilsson, 2000). Modellerna ger i 

stort sätt samma resultat, men i Trafikksikkerhetshåndboken görs det inte 

någon skillnad mellan antalet skadade och antalet personskadeolyckor medan 

man i potensmodellen även tar hänsyn till antalet skadade per 

personskadeolycka (Nilsson, 2000). Potensmodellen bygger på före- och 

efterstudier av hastighetsförändringar, den är väl inarbetad och används såväl i 

Sverige som i internationella studier. Den har validerats av TØI5 och stämmer 

överens med studerat material från flera olika länder (Elvik m.fl., 2004).  I 

figur 13 presenteras potensmodellen.  

 

                                           
5 TØI = Transportøkonomiskt institutt (norskt transportekonomiskt institut)  
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Figur 13. Sambanden mellan förändring i hastighet och förändring av antalet skadade (Nilsson, 2004).  

 

Enligt Elvik m.fl. (2004) gjordes en kritisk granskning av potensmodellen, den 

viktigaste slutsatsen gav ett klart stöd till modellen. Några slutsatser som 

drogs av rapporten sammanfattas här: 

 

- Det finns ett mycket strakt statistiskt samband mellan hastighet och 

trafiksäkerhet. Det är svårt att tänka sig någon annan riskfaktor som 

har ett starkare inflytande på olyckor och skador än hastigheten.  

 

- Orsakssambandet mellan hastighet och trafiksäkerhet är tydligt. De 

flesta studierna i Elviks m.fl. rapport grundas på före- och efterstudier 

där hastighetssänkningen kommit före olycksminskningen. 

 

- Sambandet mellan hastighet och trafiksäkerhet kan förklaras med hjälp 

av elementära fysiska lagar. Dessa bestämmer ett fordons stoppsträcka 

och vilken energi som utlöses i krockögonblicket.  

 

Vadeby & Forsman har i sitt arbete från 2014 använt potensmodellen, men 

även tagit fram egna potenser som exponenter för att få ett bättre lämpat värde 

för vilken grad av skada/olycka minskad hastighet ger. Det finns anpassade 

potenser för både tätort och landsbygd/motorväg, men i detta arbete är det bara 
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potenserna för tätort som är presenterade, och de bättre lämpade värdena visas 

i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1. Potenser i potensmodell för anpassade för tätort (Vadeby, A. & Forsman, Å., 2014).  

Svårighetsgrad Potens 95 % konfidensintervall 

Dödsolyckor 2,6 (0,3–4,9) 
Svåra olyckor 1,5 (0,9–2,1) 

Alla personskadeolyckor 1,2 (0,7–1,7) 
 

 

3.2.2 Krockvåldskurvan 
Kollisionshastigheten ett fordon har, i det ögonblick det är med i en olycka 

med en fotgängare, är av stor betydelse vid lägre hastigheter. Enligt 

propositionen om Nollvisionen som tidigare nämndes, visade tillgänglig data 

att en fotgängare löper 80 % risk att dödas vid en påkörningshastighet på 50 

km/h medan risken att dödas vid en hastighet på 30 km/h bara är ca 10 % 

(Trafikverket, 2012). Det visar på vilken stor betydelse hastigheten har för 

fordon där det finns oskyddade trafikanter. I figur 14 kan man se 

krockvåldskurvan som var med i regeringens proposition om Nollvisionen.  

 
Figur 14. Krockvåldskurva som visar risk för fotgängare att dödas vid olika påkörningshastigheter.         

Källa: (Trafikverket, 2012) 
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3.2.3 Hastighetsefterlevnad 
Hastighetsefterlevnad eller hastighetsöverskridande är ett mycket stort 

säkerhetsproblem i trafiken. Enligt Hydén (2008) rapporterades det att drygt 

hälften av alla trafikanter överskrider hastighetsgränserna. Nollvisionen (se 

3.2) har ett delmål att 80 % av allt trafikarbete ska ligga inom 

hastighetsbegränsningarna, för att förhindra uppkomsten av olyckor samt att 

skadegraden av olyckorna ska minska. Om alla höll hastighetsbegränsningarna 

så kunde antalet döda per år minska med 150 personer enligt VTI6 (Hydén, 

2008).  

 

3.2.4 Hastighetsvariation 
I rapporten av Vadeby och Forsman (2012) står beskrivit många olika studier 

om hur hastighetsvariationen påverkar olycksrisken. Det råder delade 

meningar om hur hastighetsvariationen påverkar trafiksäkerheten då studierna 

har gett olika resultat. Den allmänna synen på hastighetsvariation mellan 

fordon är att de kan ge upphov till en ökad olycksrisk då fordon med olika 

hastighet oftare kommer i konflikt med varandra, dels genom 

omkörningsolyckor och dels genom upphinnandeolyckor. Samtidigt visar 

studier att upphinnandeolyckor främst sker i anslutning till korsningspunkter 

(Vadeby och Forsman, 2012).  

3.3 Strada 

STRADA är ett system där både sjukhus och polis rapporterar och registrerar 

in uppgifter till en gemensam databas om trafikolyckor i Sverige. Systemet 

började användas år 1996 och syftet med det är att minska mörkertalet vid 

olyckor och öka möjligheten att få fram mer information om trafikolyckor. 

Genom att uppgifter samlas in till STRADA från två källor, polis och 

sjukvård, så får man ett bättre informationsunderlag. Detta minskar 

mörkertalet då polisen inte alltid får reda på alla trafikolyckor, som till 

exempel vid singelolyckor med oskyddade trafikanter där skadade ibland åker 

direkt till sjukhusen utan att kontakta polis (Hydén, 2008). Enligt STRADA 

redovisas endast 35-50 % (Vägverket, 2007a) av det faktiska antalet 

trafikskadade personer i polisrapporter (Hydén, 2008). Det är obligatoriskt för 

polisen att registrera och rapportera om olyckorna till STRADA. Det gäller 

även alla akutmottagningar i Sverige. Dock finns en skillnad på vad polisens 

och sjukhusens registrerar och rapporterar. Polisen fokuserar på hur olyckan 

gick till medan sjukhusen fokuserar på själva personskadan som var till följd 

av olyckan. I rapporten från sjukhusen samlar man in information från den 

skadade av hur händelseförloppet såg ut, vilket kan leda till att den blir 

vinklad till den skadades fördel. I polisrapporten samlar polisen in information 

om händelseförloppet av alla inblandade, även av vittnen till olyckan. Det ger 

                                           
6 VTI = Statens väg- och transportforskningsinstitut 
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en objektiv bild av händelseförloppet som orsakade olyckan. Innan var det 

många små olyckor som inte rapporterades till polisen vilket ledde till att 

mörkertalet blev stort (Vägverket, 2007a). 

 

3.3.1 Klassning av skador i STRADA 
Vid en olycka klassas skadorna i tre olika svårighetsgrader lindriga, måttliga 

och allvarliga skador. För att komma fram till vilken svårighetsgrad på 

personskada det är, används ett klassningssystem som kallas ISS7 vilket är ett 

prognostiskt index för sannolikheten för överlevnad vid multipla skador 

(Vägverket, 2007b). ISS är ett poängsystem där man får poäng utefter vilken 

skada och vilken skadegrad som erhållits vid olycka. Poängskalan går från 0 

till 75, där 75 är det högsta och mest allvarliga tillståndet. För att få fram en 

ISS-poäng behöver sjukvården beskriva och klassa skadornas allvarlighetsgrad 

utifrån risken att avlida, och det gör man i AIS8 som är en sexgradig skala. 

Varje skada tilldelas en AIS-poäng och fördelas sedan till en av de sex 

kroppsregionerna huvud & hals, ansikte, bröst, buk, extremitet eller extern. 

Endast den högsta AIS-poängen i varje kroppsregion används. De tre mest 

allvarligt skadade kroppsregionerna får sin poäng kvadrerad och läggs ihop för 

att producera ISS-poäng. Om en skada tilldelas en AIS på sex poäng tilldelas 

automatiskt ISS-poängen till 75 (Trauma, u.å.). När ISS-poängen är framtagen 

kan man klassa skadorna mer i de begripliga termerna lindrig-, måttlig- och 

allvarlig skada. Vilken ISS-poäng som behövs för vilken klassning, visas i 

tabell 2 nedan (Vägverket, 2007b).  

 
Tabell 2. Klassning av skador enligt ISS-poäng. 

Skada Ingen skada Lindrig skada Måttlig skada Allvarlig skada 
ISS-poäng 0 1–3 3–8 9–75 

                                           
7 ISS = Injury Severity Score 
8 AIS = Abbreviated Injury Scale 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av hastighetsmätningar som är gjorda på 

sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen och där en olycksstudie är 

gjord av STRADA-material. De hastighetsmätningar som genomförts har haft 

sin utgångspunkt i medelhastighet, andelen överträdelser i procent, 

hastighetsvarians och 85-percentil enligt variabler tagna från VTI (2016). 

Material från STRADA har studerats från mellan åren 2000–2016.  

4.1 Hastighetsmätningar i mätpunkt A 

4.1.1 Hastighetsmätning – dagtid 
I mätpunkt A dagtid, uppmättes hastigheten hos totalt 100 fordon. Efter 

sammanställning i Excel räknades medelhastigheten ut till 40,1 km/h. I samma 

dokument räknades 85-percentilen fram till 46 km/h. Andelen som körde 

snabbare än hastighetsbegränsningen 40 km/h var 44 % och den högsta 

uppmätta hastigheten under mätningstillfället var 56 km/h. Sammanställning 

av resultatet för hastighetsmätning dagtid i mätpunkt A, visas i tabell 3. För att 

illustrera hastighetsfördelningen presenteras de uppmätta värdena i ett 

kumulativt hastighetsdiagram (se figur 15). 

 
Tabell 3. Medelhastighet, andelen överträdelser, hastighetsvarians och 85-percentil i mätpunkt A – dagtid. 

Mätpunkt A - dagtid 

Medelhastighet Andelen överträdelser Hastighetsvarians 85-percentil 

40,1 km/h 44 % 28 – 56 km/h 46 km/h 

 

 
Figur 15. Ett kumulativ hastighetsfördelningsdiagram i mätpunkt A – dagtid.  
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4.1.2 Hastighetsmätning – kvällstid 
I mätpunkt A kvällstid, uppmättes hastigheten hos totalt 100 fordon. Efter 

sammanställning i Excel räknades medelhastigheten ut till 42,8 km/h. I samma 

dokument räknades 85-percentilen fram till 49 km/h. Andelen som körde 

snabbare än hastighetsbegränsningen 40 km/h var 55 % och den högsta 

uppmätta hastigheten under mätningstillfället var 67 km/h. Sammanställning 

av resultatet för hastighetsmätning kvällstid i mätpunkt A, visas i tabell 4. För 

att illustrera hastighetsfördelningen presenteras de uppmätta värdena i ett 

kumulativt hastighetsdiagram (se figur 16).  

 
Tabell 4. Medelhastighet, andelen överträdelser, hastighetsvarians och 85-percentil i mätpunkt A – kvällstid. 

Mätpunkt A - kvällstid 

Medelhastighet Andelen överträdelser Hastighetsvarians 85-percentil 

42,8 km/h 55 % 30 – 67 km/h 49 km/h 

 

 
Figur 16. Ett kumulativ hastighetsfördelningsdiagram i mätpunkt A – kvällstid. 

4.2 Hastighetsmätningar i mätpunkt B 

4.2.1 Hastighetsmätning – dagtid 
I mätpunkt B dagtid, uppmättes hastigheten hos totalt 100 fordon. Efter 

sammanställning i Excel räknades medelhastigheten ut till 31,3 km/h. I samma 

dokument räknades 85-percentilen fram till 38 km/h. Andelen som körde 

snabbare än hastighetsbegränsningen 30 km/h var 48 % och den högsta 

uppmätta hastigheten under mätningstillfället var 54 km/h. Sammanställning 

av resultatet för hastighetsmätning dagtid i mätpunkt B, visas i tabell 5. För att 

illustrera hastighetsfördelningen presenteras de uppmätta värdena i ett 

kumulativt hastighetsdiagram (se figur 17).   
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Tabell 5. Medelhastighet, andelen överträdelser, hastighetsvarians och 85-percentil i mätpunkt B – dagtid. 

Mätpunkt B - dagtid 

Medelhastighet Andelen överträdelser Hastighetsvarians 85-percentil 

31,3 km/h 48 % 22 – 54 km/h 38 km/h 

 

 
Figur 17. Ett kumulativ hastighetsfördelningsdiagram i mätpunkt B – dagtid. 

 

4.2.2 Hastighetsmätning – kvällstid 
I mätpunkt B kvällstid, uppmättes hastigheten hos totalt 80 fordon. Efter 

sammanställning i Excel räknades medelhastigheten ut till 35,7 km/h. I samma 

dokument räknades 85-percentilen fram till 43 km/h. Andelen som körde 

snabbare än hastighetsbegränsningen 30 km/h var 69 % och den högsta 

uppmätta hastigheten under mätningstillfället var 60 km/h. Sammanställning 

av resultatet för hastighetsmätning kvällstid i mätpunkt B, visas i tabell 6. För 

att illustrera hastighetsfördelningen presenteras de uppmätta värdena i ett 

kumulativt hastighetsdiagram (se figur 18).  

 
Tabell 6. Medelhastighet, andelen överträdelser, hastighetsvarians och 85-percentil i mätpunkt B – kvällstid. 

Mätpunkt B - kvällstid 

Medelhastighet Andelen överträdelser Hastighetsvarians 85-percentil 

35,7 km/h 69 % 23 – 60 km/h 43 km/h 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 30 35 40 45 50 55

A
n

d
el

 [
%

]

Hastighet [km/h]

Kumulativ hastigetsfördelning mätpunkt B - dagtid



 

 

28 

 
Figur 18. Ett kumulativ hastighetsfördelningsdiagram i mätpunkt B – kvällstid. 

 

4.3 Olyckor 

Olycksstatistiken som är analyserad, är från området längs med den aktuella 

sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen. Jag har även tagit med 

cykelvägen bakom Rebbelberga skolan för att troligtvis kommer gång- och 

cykeltrafik från den sträckan att ansluta till Kristian II:s väg och 

Margretetorpsvägen efter att ombyggnaden är utförd. Olycksstatistiken är 

inhämtad från år 2000-2016. Under den studerade perioden har där 

förekommit 30 olyckor i blandad skadegrad, där det i de flesta fall handlat om 

lindriga skador. I 17 av de 30 olika fallen har det handlat om lindriga skador, 

10 har varit måttliga, 1 har varit allvarlig, 1 har varit av okänd skadegrad och 

vid ett fall har det inte framkommit några personskador vid olyckan. 

Sammanställning av skadegraden presenteras i figur 19. 
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Figur 19. Fördelning i procent för olyckor med olika skadegrad sammanställt i ett cirkeldiagram (Ängelholms 

kommun, 2017).  

Den trafikantgrupp som är inblandad i flest olyckor längs den aktuella 

sträckan är cyklister som är inblandade i 50 % av olyckorna tätt följt av 

personbilstrafiken som är inblandad i 47 % av olyckorna. Fotgängare står för 

13 % av olyckorna och personer på permobiler står för 7 % av olyckorna. 

Minst inblandning i olyckorna längs sträckan är mopedister som endast står 

för 3 % av olyckorna. Man kan även se att 50 % av olyckorna är 

singelolyckor, där det bara är en deltagande part i olyckan. Av singelolyckorna 

som inträffat så är 60 % av dem cykelolyckor och 20 % är fotgängare som 

trillat. Personbilar är inte inblandade i några singelolyckor, utan är bara 

inblandade i olyckor med oskyddade trafikanter eller med andra motorfordon. 

43 % är med oskyddade trafikanter och således 57 % med andra motorfordon. 

Sammanställning av olyckorna mellan trafikslagen presenteras i figur 20. 
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34%

3%
3% 3%

Olyckor med skadegradsfördelning
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Figur 20. Antal olyckor mellan trafikslagen sammanställt i ett linjediagram (Ängelholms kommun, 2017). 

Där motorfordon har varit inblandade kan man se att det mestadels har blivit 

lindriga skador som följd, och står för hela 71 % av de analyserade olyckorna. 

Vid 21 % av fallen så har det blivit måttliga skador där motorfordon har varit 

inblandade, och vid 8 % av fallen så har skadegraden varit okänd. Vid 

singelolyckor så har 46 % av fallen blivit lindriga skador, 40 % har varit 

måttliga skador, 7 % har utfallet varit ingen skada och resterande 7 % har 

utfallet blivit en allvarlig skada. Efter sammanställningen av 

skadegradsfördelning och hur olyckorna gick till mellan trafikslagen, så görs 

en sammanställning av data från figur 19 och figur 20 och kan ses i figur 21. 

 

 
Figur 21. Sammanställning av antalet olyckor med inblandade parter och med vilken skadegrad det blir 

(Ängelholms kommun, 2017).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personbil

Permobil

Moped

Cykel

Fotgängare

Antalet olyckor mellan trafikslagen

Kollision med oskyddad trafikant Kollision med motorfordon Singel olycka

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V6 (backning/vändning/u-sväng)

U (upphinnande-motorfordon)

M (möte-motorfordon)

K (korsande-motorfordon)

G4 (cykel-cykel)

G2 (moped/permobil singel)

G1 (cykel singel)

G0 (fotgängare singel)

F (fotgängare-motorfordon)

C (cykel/moped-motorfordon)

Antal olyckor sammanställt av olyckstyp och skadegrad

Allvarliga olyckor Måttliga olyckor Lindriga olyckor Ingen personskada Okänt utfall



 

 

31 

 

I figur 22 kan man se var olyckorna har ägt rum någonstans. Det är speciellt 

två ställen som är extra utsatta för olyckor, dels korsningen 

Margretetorpsvägen/Errarpsvägen i norra delen av sträckan och dels 

fortfarande på Margretetorpsvägen men längre söderut på sträckan utanför 

Rebbelberga skola.  

 

 
Figur 22. Överblicksbild över aktuell sträcka med olyckorna markerade som kvadrater (Ängelholms kommun, 

2017).  
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras analyser av resultaten som gjordes i föregående 

kapitel. Analyser är gjorda utifrån samma underrubriker som i kapitlet 

”Resultat”. En analys är även gjord på inverteringen av den studerade vägen. 

5.1 Hastighetsmätningar i mätpunkt A 

5.1.1 Dagtid 
Från tabell 3 på sidan 25 kan man utläsa hur många procent av de uppmätta 

fordonen som håller sig inom hastighetsbegränsningen på 40 km/h, vilket var 

56 % under dagtid. Det är 24 % ifrån Nollvisionens mål om att 80 % av allt 

trafikarbete ska hålla sig under den skyltade hastigheten. Om man hade mätt 

alla fordon och inte bara fria fordon hade med all sannolikhet 80 % av allt 

trafikarbete varit inom hastighetsbegränsningen, då fordonen i kö oftast 

hindrades av ett långsammare fordon framför och en kö därmed uppstod.  

 

Från samma tabell som i stycket ovanför så kunde man utläsa att 

hastighetsvariansen låg mellan 28-56 km/h vilket är en differens på 28 km/h. 

Hastighetsvariansen in i mätpunkten kan delvis bero på att vissa fordon skulle 

svänga i korsningen och höll därmed en lägre hastighet medan de flesta av 

fordonen skulle köra rakt fram och höll då en högre hastighet. Omgivningen 

vid mätpunkt A är väldigt öppen och sikten god, vilket leder till en högre 

hastighet. Där finns en trottoar endast på ena sidan av vägen, och en liten bit 

innan korsningen finns öppen gräsyta därav god sikt. Då variationen av 

hastighet är stor uppkommer det många situationer där fordon kommer ifatt 

varandra och en olycka kan uppstå.  

 

Medelhastigheten vid mättillfället låg på 40,1 km/h, vilket är ytterst nära 

hastighetsbegränsningen på 40 km/h. Sänkt medelhastighet till 40 km/h hade 

bara gett en ytterst begränsad olycksskaderisk enligt potensmodellen. Av de 

44 % som körde över hastighetsbegränsningen så ligger deras medelhastighet 

på 45,5 km/h. Hade de sänkt sin hastighet till 40 km/h så hade antalet 

personskadeolyckor minskat med 14 % enligt potensmodellen (se ekvation 1) 

anpassad för tätort (se tabell 1, sidan 23). 

 

(
40

45,5
)
1,2

= 0,86 Alla personskadeolyckor (ekvation 1) 

 

Då hastigheten på sträckan nyligen är ändrad, så har GPS och andra funktioner 

kanske inte hunnit uppdatera sig. Detta kan leda till missförstånd angående 

hastigheten då man kan tro att den fortfarande ligger på 50 km/h, men 

troligtvis är det en sådan liten del av all trafik så att det inte gör någon skillnad 

i det stora hela. 
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5.1.2 Kvällstid 
Från tabell 4 på sidan 26 kan man utläsa hur många procent av de uppmätta 

fordonen som håller sig inom hastighetsbegränsningen på 40 km/h, vilket var 

45 % under kvällstid. Det är alltså 11 % fler som kör över 

hastighetsbegränsningen kvällstid i jämförelse med dagtid. Det kan bero på att 

det är mer unga och medelålders som är ute och kör kvällstid, medan äldre 

personer är hemma. Äldre har annars en tendens att hålla en lägre hastighet i 

trafiken (SKL, 2013). Hastighetsöverträdelserna kan även bero på att det i 

allmänhet är mindre trafik och rörelse ute på vägarna kvällstid, och då har 

hastigheten en tendens att öka eftersom det då upplevs som trafiksäkrare.  

 

Från samma tabell som i stycket ovanför, kan man utläsa att 

hastighetsvariansen låg mellan 30-67 km/h vilket är en differens på 37 km/h. 

Hela 3 % körde fortare än 60 km/h vilket är 20 km/h över den gällande 

hastighetsbegränsningen. Den stora hastighetsvariationen kan även den ha att 

göra med att det är mindre trafik på kvällarna än under dagen. Variationen av 

hastigheten var 9 km/h mer på kvällen än på dagen.  

 

Medelhastigheten på 42,8 km/h på kvällen är en höjning av medelhastigheten 

på 2,7 km/h jämfört med under dagen. Antalet personskadeolyckor hade 

minskat med 8 % om medelhastigheten hade sänkts till 40 km/h enligt samma 

potensmodell (se ekvation 2).  

 

(
40

42,8
)
1,2

= 0,92 Alla personskadeolyckor (ekvation 2) 

 

Av de 55 % som körde över hastighetsbegränsningen, så ligger deras 

medelhastighet på 47,7 km/h. Om de hade sänkt farten till 40 km/h så hade 

antalet personskadeolyckor minskat med 19 % enligt samma potensmodell (se 

ekvation 3). 

 

(
40

47,7
)
1,2

= 0,81 Alla personskadeolyckor (ekvation 3) 

 

5.2 Hastighetsmätningar i mätpunkt B 

5.2.1 Dagtid 
Från tabell 5 på sidan 27 kan man utläsa hur många procent av de uppmätta 

fordonen som håller sig inom hastighetsbegränsningen på 30 km/h, vilket var 

52 % under dagtid. En slutsats jag drog av hastighetsmätningarna vid denna 

mätpunkt B var, att om det var oskyddade trafikanter längs vägen så sänkte 

fordonen hastigheten och passerade lugnt. Om där inte fanns några oskyddade 

trafikanter längs vägen så var det många som höll en högre hastighet. 
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Mätpunkten var också i närheten av där den skyltade hastigheten går från 40 

km/h till 30 km/h. Så om fordonen inte upptäcker några oskyddade trafikanter 

så håller de gärna hastigheten från tidigare sträcka.  

 

Från samma tabell som i stycket ovanför kan man utläsa att 

hastighetsvariansen låg mellan 22-54 km/h vilket är en differens på 32 km/h. 

Hastighetsvariationen beror till största delen på om det finns oskyddade 

trafikanter längs med vägen eller inte. Vägen är väldigt bred och inbjuder till 

högre hastigheter.  

 

Medelhastigheten vid mättillfället på dagen låg på 31,3 km/h. Om den hade 

sänkts till den skyltade hastigheten på 30 km/h så hade antalet 

personskadeolyckor minskat med 5 % enligt samma potensmodell (se ekvation 

4).  

 

(
30

31,3
)
1,2

= 0,95 Alla personskadeolyckor (ekvation 4) 

 

Av de 48 % som körde över hastighetsbegränsningen, så ligger deras 

medelhastighet på 36,4 km/h. Om de hade sänkt farten till 30 km/h så hade 

antalet personskadeolyckor minskat med 21 % enligt samma potensmodell (se 

ekvation 5). 

 

(
30

36,4
)
1,2

= 0,79 Alla personskadeolyckor (ekvation 5) 

 

5.2.2 Kvällstid 
Från tabell 6 på sidan 27 kan man utläsa hur många procent av de uppmätta 

fordonen som håller sig inom hastighetsbegränsningen på 30 km/h, vilket var 

31 % under kvällstid. Under kvällen är det mindre trafik som rör sig längs 

vägen därför är hastigheten högre. Hastigheten är satt till 30 km/h på grund av 

skolorna som ligger intill, men på kvällen kan många tänka att där inte rör sig 

lika många oskyddade trafikanter vilket är sant och det speglar då också deras 

hastighet.  

 

Från samma tabell som i stycket ovanför kan man utläsa att 

hastighetsvariansen låg mellan 23-60 km/h vilket är en differens på 37 km/h. 

Den uppmätta maxhastigheten under mättillfället var på 60 km/h vilket är 

dubbelt så hög hastighet man får ha på sträckan. Variationen är så stor på 

grund av den breda och raka vägen. Vägen är bara lite avsmalnad vid 

övergångstället men det har nästan ingen som helst påverkan på hastigheten.  
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Medelhastigheten vid mättillfället på dagen låg på 35,7 km/h. Om den hade 

sänkts till den skyltade hastigheten på 30 km/h så hade antalet 

personskadeolyckor minskat med 19 % enligt samma potensmodell (se 

ekvation 6).  

 

(
30

35,7
)
1,2

= 0,81 Alla personskadeolyckor (ekvation 6) 

 

Av de 69 % som körde över hastighetsbegränsningen, så ligger deras 

medelhastighet på 39,6 km/h. Om de hade sänkt farten till 30 km/h så hade 

antalet personskadeolyckor minskat med 28 % enligt samma potensmodell (se 

ekvation 7). 

 

(
30

39,6
)
1,2

= 0,72 Alla personskadeolyckor (ekvation 7) 

 

5.3 Olyckor 

Singelolyckor för cyklister är den vanligaste inrapporterade olyckan på 

sträckan, även olyckor mellan cyklister och fordon är vanligt förekommande. 

Cyklister färdas i trafiken på cykelfält längs med vägen på en stor del av 

sträckan, och avsaknaden av en separering med vägbanan kan ha en negativ 

inverkan på olycksfrekvensen. En separering mellan cyklister och 

motorfordon hade fört med sig en ökad trafiksäkerhet och en ökad 

trygghetskänsla för cyklisterna. Många av de inrapporterade singelolyckorna 

för oskyddade trafikanter har berott på grusade vägar, för höga trottoarkanter 

och för lite plats på gångvägen.  

 

Personbilstrafiken är den trafikgrupp med störst exponering på sträckan, den 

höga exponeringen och de få inrapporterade olyckorna gör att den totala 

trafiksäkerheten för trafikgruppen är relativt hög. Risken för en bilist att råka 

ut för en olycka är låg, och vid olycka har skadegraden vid över 60 % av fallen 

varit lindrig (se figur 20, sida 31). 

 

Utanför skolan där hastighetsbegränsningen är 30 km/h händer väldigt få 

olyckor, trots att hastighetsvariationen är stor på sträckan. Denna variation gör 

att några få fordon har väldigt hög hastighet, och vid olycka kan stora skador 

uppstå speciellt mellan fordon och oskyddade trafikanter (se krockvåldskurvan 

figur 15, sida 24). Vid en kollision på 30 km/h är det ca 10 % risk för en 

dödsolycka, medan det vid maxhastigheten på sträckan som var 60 km/h så 

handlar det troligtvis om ett dödsfall. Vid kollision mellan fordon och 

oskyddade trafikanter har hastigheten alltså en väldigt stor betydelse för 

utfallet av olyckan. 
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Vid korsningen Margretetorpsvägen/Errarpsvägen har det hänt relativt många 

olyckor sätt till andra delar av sträckan och då främst olyckor med 

motorfordon inblandade. I korsningen finns två övergångställen vilket bidrar 

till fler konfliktpunkter mellan olika trafikslag. Olyckstyperna i korsningen är 

upphinnandeolyckor mellan motorfordon och olyckor mellan cyklister och 

motorfordon. Om hastighetsvariansen har betydelse för antalet 

upphinnandeolyckor är svårt att svara på, men att antalet möjliga 

konfliktsituationer ökar då fordon håller olika hastighet stämmer. Snarare 

beror upphinnandeolyckor på bristande uppmärksamhet hos förarna då 

upphinnandeolyckor oftast sker i korsningspunkter.   

 

Ett annat olycksdrabbat stråk på sträckan är infarten vid Munka Ljungbyvägen 

och söder därom, utanför Rebbelberga skola. Hastigheten på sträckan är inte 

brukliga 30 km/h utanför skola, utan 40 km/h eftersom skolan inte har någon 

utgång mot vägen. På ena sidan av vägen finns ingen trottoar utan bara en 

gräsyta som man väljer att gå på. Bristen på en korrekt utformad gångväg kan 

göra att olyckor uppstår. Marken är ojämn, och det finns heller ingen nedsänkt 

kant för att komma upp på den gräsbelagda trottoaren. 

 

5.4 Förutsättningar 

Den del av Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen som är studerad i detta 

arbete, är en väl trafikerad väg i Ängelholm där det rör sig mycket blandad 

trafik. Närheten till skolor och idrottshall gör den väldigt attraktiv för 

oskyddade trafikanter, då många går och cyklar till skolan. Det är även en 

genomfartsled för fordon som kommer från byar och samhällen nord och 

nordväst om Ängelholm som ska ta sig in mot Ängelholms centrum. 

 

En helhetsbild av sträckan är att den är en väldigt bred och öppen väg som 

inbjuder till högre hastigheter än vad som är satt på sträckan. Vägen känns 

extra bred då cykelfält som finns på större delen av vägen, inte är upphöjda 

eller markerade mer än med vanliga målade vägmarkeringar. Att göra vägen 

smalare genom att flytta upp cykelfälten på trottoaren och där göra en GC-väg, 

så blir man av med problematiken. Där finns trottoarer, eller i alla fall plats att 

gå på, vid båda sidorna av vägen längs nästan hela sträckan. Bristande 

utformning av nuvarande cykelfält och trottoarer kan leda till olyckor. Även 

kanterna längs trottoarerna är väldigt ojämna och på trottoarerna låg det 

mycket grus, vilket kan vara en orsak till många singelolyckor längs sträckan. 

 

5.4.1 Delsträcka 1 
Hastigheten längs delsträcka 1 är 30 km/h, men vägen är väldigt bred och 

inbjuder därför till högre hastigheter. Vägen går utanför Vita Villans förskola 
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och infarten till Kungsgårdshallen. Cykelvägen som kommer österifrån är 

försedd med ett räcke innan den når trottoaren, vilket är bra då cyklister inte 

kan cykla rakt ut på vägen. Det är även bra att övergångstället inte ligger rakt 

framför cykelvägen, för då hade det kunnat inge en falsk trygghet att cykla 

rakt ut och känna att man är säker för att det är ett övergångställe. Vägen in till 

parkeringen vid Kungsgårdshallen är upphöjd till nivå med trottoaren vilket 

gör att cyklister och gående har företräde. Det är den enda fyrvägskorsningen 

på sträckan som kan ge upphov till kö vid mycket trafik. Detta kan leda till att 

t.ex. fordon som kör söderut och ska svänga vänster in till Kungsgårdshallen 

kan bli stående, och då i och med att vägen är så bred så kan fordon köra om 

på insidan om fordonet som väntar och då inkräkta på cykelfältet. En olycka 

kan därmed uppstå mellan fordon och cyklist om man inte är tillräckligt 

uppmärksam.  

 

5.4.2 Delsträcka 2 
Hastigheten längs delsträcka 2 är 30 km/h men vägen är väldigt bred och 

inbjuder därför till högre hastigheter. Här kan man göra samma analys som i 

föregående delkapitel, att fordon som kommer körandes söderut och ska 

svänga in till Kungsgårdsskolan, så kan det leda till en olycka. Busshållplatsen 

som finns längs delsträckan är inte anpassad och utformad efter 

Skånetrafikens bestämmelser vilket gör den mindre tillgänglig för alla sorters 

bussresenärer. Trottoaren till busshållplatsen från skolan är grusad och inte 

belagd med asfalt, vilket gör att den blir mindre attraktiv att gå och se på. 

Vägen efter busshållplatsen norrut är inte ens en trottoar utan har blivit en 

gångstig efter att människor själva har trampat upp den, vilket säger att där 

borde ligga en trottoar längs med vägen även på denna sida.  

 

5.4.3 Delsträcka 3 
Delsträcka 3 innebär att refuger till korsningen gör entré på sträckan, vilket 

gör att intrycket av en bred väg försvinner och därför känns det tightare. Detta 

gör att omkörningsmöjligheterna avtar vid sväng, då det inte finns ett extra 

körfält för svängande fordon. En annan fördel med refuger är att man inte kan 

snedda eller göra för snäva kurvor i korsningen. Trots att där är refuger som 

smalnar av vägen så är körbanebredden fortfarande bred, eftersom cykelfältet 

är kvar längs vägen. Gångstigen som gick efter busshållplatsen i delsträcka 2 

fortsätter här i delsträcka 3 och vidare till delsträcka 4. Lösningen vid 

cykelvägen som går rakt västerut från vägen är bra, där man satt upp ett staket 

som skiljer trottoaren från vägen. Det ger ett väldigt säkert intryck av att man 

inte kan cykla rakt ut på vägen när man kommer från cykelvägen, då den är 

lite dold. 
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5.4.4 Delsträcka 4 
Vid delsträcka 4 är det också refuger vid korsningen från alla håll vilket gör 

att omkörningsmöjligheterna även här är begränsade. Vägen är som i 

delsträcka 3 tightare med hjälp av refugerna, men fortfarande bred tack vare 

cykelfältet som ligger på den östra sidan om vägen. Den upptrampade stigen 

från delsträcka 2 och 3 fortsätter här i delsträcka 4 fram till brons början. Den 

gamla bussfickan längs vägen på väster sida efter korsningen, verkar inte ha 

någon funktion då busshållplatsen är borta. Detta gör att den kan tas bort vid 

ombyggnation av vägen, för att även där göra vägen tightare.  

 

5.4.5 Delsträcka 5 
Även vid delsträcka 5 är vägen tightare med hjälp av refuger, men här är inget 

cykelfält på någon sida av vägen. GC-vägen är flyttad från vägen på den östra 

sidan, vilket gör att körfältet i norrgående riktning inte bör ha några oskyddade 

trafikanter längs vägen. Det kan i sin tur ge ett sken av att den biten av vägen 

är säkrare och därför inte håller ner hastigheten, då risken för gående eller 

cyklister längs vägen är borta. Den målade markeringen i gatan är väldigt 

bristfällig. Trottoaren på den västra sidan av vägen är smal och den går utanför 

infarten till pizzerian, där det kan vara ett väldigt hårt tryck på fordon som ska 

hämta pizza. Bussfickan som ligger mitt emot pizzerian brukar användas som 

en snabb parkering för personer som ska hämta pizza.  
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6 Åtgärdsförslag i text och i CAD 

I detta kapitel redogörs för de åtgärder som jag föreslår, representerat av 

ritningar i CAD och en förklarande text. Som innan är sträckan indelad i fem 

olika delsträckor för att få en mer detaljerad visning om vad som kan 

förbättras.  

 

6.1.1 Delsträcka 1 
Idag är delsträcka 1 en väldigt bred väg med cykelfält som inte är separerat 

från biltrafiken längs med båda sidor. Det gör att den upplevda säkerheten kan 

vara låg för cyklister då motorfordon är i samma plan, men det i sin tur gör det 

inte nödvändigtvis negativt för trafiksäkerheten eftersom man då är mer 

uppmärksam. I detta fall är dock en separering nödvändig eftersom det 

önskades av Ängelholms kommun. En annan önskan var även att minska 

vägbredden, då en bred väg ger incitament till en högre hastighet. GC-väg 

projekteras på bägge sidor av vägen, med en överfart som är upphöjd och i 

nivå med trottoaren förbi infarten till Kungsgårdshallen. Detta för en lägre 

önskad hastighet in till parkeringen. För att höja estetiken har en gräsyta 

projekterats mellan vägen och GC-vägen, men också för att höja den upplevda 

trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna genom att få ännu en 

separering från biltrafiken. Övergångstället är utformat med en bred refug i 

mitten, dels för att minska hastigheten och dels för att vägen ska svänga innan 

refugen så att uppmärksamheten höjs. Vid korsningen går GC-vägen över i en 

gångväg in på Ymersvägen precis som tidigare. Idag är busshållplatsen bara 

en skylt och den väljs att flyttas norrut till delsträcka 2 för att ligga närmare 

den befintliga busshållplatsen i den andra riktningen. Vidare fortsätter den 

projekterade vägen som innan övergångstället, med en gräsyta mellan GC-

vägen och vägen. Projekteringen i CAD för delsträcka 1 kan ses i figur 23. 
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Figur 23. Förprojektering i CAD, delsträcka 1. 
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6.1.2 Delsträcka 2 
Delsträcka 2 fortsätter precis där delsträcka 1 avslutades med en GC-väg på 

båda sidor av vägen, skiljt med en gräsyta, fram till övergångstället. 

Övergångstället är utformat enligt en typåtgärd från Ängelholms kommun som 

kan ses i bilaga 2. Den är utformad med en ramp innan man kommer till 

övergångstället för att sänka hastigheten på fordonen. Då detta var det mest 

trafikerade övergångstället, och för att hastigheten var hög med en stor 

variation, så föreslås en utformning på detta sätt. Det gör att skolungdomarna 

kan passera vägen på ett mer trafiksäkert sätt. Den befintliga busshållplatsen i 

norrgående riktning ligger kvar med GC-vägen framför busskuren. 

Busshållplatsen i södergående riktning som var flyttad från delsträcka 1 ligger 

nu mitt emot den befintliga busshållplatsen som fanns här sedan innan. En 

refug har projekterats i mitten av vägen efter korsningen, för att göra 

eventuella omkörningar omöjliga och för att öka trafiksäkerheten speciellt när 

bussen har släppt av personer. Projekteringen av busshållplatsen ska anpassas 

efter Skånetrafikens hållplatshandbok, med deras krav på utformning och 

gestaltning. Projekteringen i CAD för delsträcka 2 kan ses i figur 24. 
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Figur 24. Förprojektering i CAD, delsträcka 2. 
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6.1.3 Delsträcka 3 
Refugen i mitten av vägen fortsätter in i delsträcka 3. Vägen norrut har två 

körfält som tidigare men med en längre sammanhängande refug mellan 

södergående och norrgående trafik. För att smalna av den stora infarten till 

Storgatan har en stor refug projekterats. Refugen har valts för att den 

exponerade delen på övergångstället ska bli så liten som möjligt för de 

oskyddade trafikanterna, dessutom möjliggör storleken en projektering av en 

gräsyta/plantering för att höja estetiken. Infarterna och utfarterna är som 

tidigare målade, för att skilja var trafiken kommer ifrån och för att fordon med 

större svängradie ska kunna svänga in och ut på Storgatan. Ny GC-väg har 

projekterats på båda sidor av vägen, där även GC-vägen följer med för en 

fortsättning in på Storgatan. GC-vägen efter korsningen till väster, fortsätter i 

den gamla gångbanan. Den breda vägen efter korsningen, avsmalnas med 

hjälp av en refug mellan körfälten. Även vägen söderut har två körfält där det 

ena är ett körfält för svängande in på Storgatan. Projekteringen i CAD för 

delsträcka 3 kan ses i figur 25. 
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Figur 25. Förprojektering i CAD, delsträcka 3. 
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6.1.4 Delsträcka 4 
GC-väg fortsätter att projekteras längs med båda sidorna av vägen. På den 

östra sidan går den fram till korsningen och vidare in på Munka Ljungbyvägen 

för att sedan fortsätta på gångvägen som går norrut där projekteringen tar slut, 

eller söderut som leder ner i tunneln under Margretetorpsvägen. Refugen i 

mitten av vägen fortsätter på delsträcka 4 fram till korsningen. Den fortsätter 

även efter korsningen för att ge ett trafiksäkrare uttryck samt en avsmalning 

för att sänka hastigheten. Den gamla bussfickan väster om vägen tas bort, 

samtidigt fortsätter det att vara två körfält i södergående riktning innan 

korsningen för vänstersvängande fordon. Efter korsningen ligger där ingen 

GC-väg intill vägen, då den följer parallellt med vägen ett tiotal meter in. 

Projekteringen i CAD för delsträcka 4 kan ses i figur 26. 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 
Figur 26. Förprojektering i CAD, delsträcka 4.  
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6.1.5 Delsträcka 5 
Den gamla bussfickan som ligger öster om vägen i delsträcka 5 är kvar i 

projekteringen, men istället för att avlägsnas skall den höjas upp för att 

separeras från vägbanan. Detta görs för att undvika den visuella effekten av en 

bred körbana. Övergångstället ligger kvar över Margretetorpsvägen som 

tidigare, detsamma gäller refugen mellan körbanorna. Refugen norr om 

korsningen är projekterad något större än den var tidigare för att smalna av 

vägen, som i sin tur gör att hastigheten sänks eller att vägen får det intrycket 

att man ska hålla lägre hastighet. GC-vägen är projekterad längs hela den 

västra sidan av vägen med en väg ut från pizzerian lik den som är tänkt på 

delsträcka 1 intill Kungsgårdshallen. Övergångstället över Errarpsvägen ligger 

kvar på samma ställe, men GC-vägen är projekterad fram till övergångstället 

söderifrån där den slutar och sedan fortsätter på andra sidan vägen in på 

Errarpsvägen. Projekteringen i CAD för delsträcka 5 kan ses i figur 27. 
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Figur 27. Förprojektering i CAD, delsträcka 5.  
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7 Slutsats 

Detta kapitel svarar på frågeställningarna från kapitel 1.3, och tar dessutom 

upp vilka efterstudier som kan göras. Även en liten slutsats kommer här till en 

början, om hur det är att arbeta i CAD.  

 

En viktig slutsats som jag dragit är att man kan sitta hur mycket som helst i 

CAD och man blir nästan ändå aldrig nöjd. Det finns alltid saker man kan 

ändra på eller göra på ett annat sätt. Man får prioritera vad man tycker är 

viktigast på en specifik plats, för alla platser har olika förutsättningar och då 

krävs det olika lösningar för att komma fram till en lösning. Då gäller det att 

komma till avslut i det man har gjort. 

 

7.1 Svar på frågeställningar 

1. Trafiksäkerhet, vad är det och vad påverkas den av? 

Definitionen av trafiksäkerhet är ”resultatet av åtgärder för att minska 

olycks- och skaderiskerna i trafiken”. Trafiksäkerheten kan bero på 

många olika faktorer, främst hastighet men även av utformning och 

gestaltning. Denna rapport fokuserar främst på trafiksäkerhet med tanke 

på hastighet, där hastigheten har en stor betydelse för hur 

trafiksäkerheten blir. Krockvåldet och den skada som uppstår vid en 

olycka, har till stor del med hastigheten att göra. Ju större hastigheten 

är, ju större är då risken för att en allvarlig olycka ska inträffa.  

 

Den rådande trafiksituationen på den studerade sträckan Kristian II:s 

väg och Margretetorpsvägen föranleder inte någon direkt brist på 

trafiksäkerhet, men för att få fler barn och ungdomar att cykla och gå till 

skolan behöver vägen rustas upp. Förbättringar behövs främst med en 

tydlig GC-väg som inger säkerhet för oskyddade trafikanter längs med 

hela vägen.  

 

2. Hur ser förutsättningarna ut, vad kan förbättras? 

I trafiksituationen och gaturummet idag, så är det fordonstrafik som är 

prioriterat. Dagens utformning är med väldigt breda gator och med 

cykelfält som inte är separerade från motortrafiken. Gångvägar finns på 

den västra sidan av vägen och även på en viss del av den östra sidan, där 

även en liten del har blivit som en upptrampad stig längs med vägen.  

 

Genom att minska på vägbredden kan utrymme ges till cyklister och 

gående i form av nya GC-vägar. Det kan även innebära att hastigheten 

på vägen reduceras genom att körbanebredden blir smalare. En 



 

 

50 

prioritering av gång- och cykeltrafiken hade även ökat trafiksäkerheten 

och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna. Det hade 

sammanfallit bra med Ängelholm kommuns intention om att ett robust 

och sammanhängande cykelvägnät ska prioriteras.   

 

3. Förprojekteringen i CAD, lever den upp till kundens önskemål? 

Kunden hade önskemål om en färdig projektering i detaljnivå för 

sträckan Kristian II:s väg och Margretetorpsvägen. Men då tiden inte 

räckte till för en så noggrann projektering, gjordes en förprojektering i 

den grad att den hanns med att göra. Förprojekteringen är gjord för att 

likna en verklig projektering av ett projekt. Önskemålet om att få ett 

trafiksäkrare gaturum, med bättre framkomlighet för oskyddade 

trafikanter, projekterades. Nya GC-vägar, avsmalning av 

körbanebredden, flyttning av busshållplats och ett nytt övergångställe 

projekterades, allt för att öka trafiksäkerheten speciellt för barn och 

ungdomar som ska till och från skolan. Dessutom möjliggör åtgärderna 

till ett liv utan bil, där prioritering av gång- och cykeltrafik främjas.  

 

7.2 Efterstudier 

Enligt Elvik (2002) så är för- och efterstudier ett utmärkt exempel på hur man 

mäter hur trafikbeteendet har ändrats vid en ombyggnad eller då en specifik 

åtgärd har införts. Eftersom den aktuella vägen ska byggas om så kan nya 

hastighetsmätningar göras för att se om hastigheten har förändrats i någon 

form, i jämförelse med de resultat jag fått fram. Förbättringsförslag för just 

denna specifika rapport är att jag skulle kunna ha gjort fler och djupare 

förstudier, t.ex. att ha fler uppmätta fordon för att få ett större underlag. Jag 

hade också kunnat studera trafikbeteendet i korsningspunkterna för att få en 

uppfattning om vilka trafikfarliga situationer som kan uppstå längs sträckan. 

Dock måste man ibland avgränsa sig. Vem vet, kanske får jag möjlighet att 

fördjupa och färdigställa projekteringen i mitt kommande yrkesliv.  
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