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1 Nya utredningsalternativ för korsningen 
Hallandsvägen/Kustvägen 

I föregående trafikutredning studerades effekterna av tre alternativ för 

bebyggelsestruktur och två alternativ för trafikstruktur vid det framtida bostads- och 

verksamhetsområdet Hemmeslöv 6:2 m.fl. i Petersberg i Båstads kommun. I 

utredningen konstaterades att det fanns en risk för kapacitetsproblem i korsningen i 

samtliga sex alternativ och därför föreslogs en cirkulationsplats.  

Trafikverket har ställt en fråga kring huruvida det är möjligt att undvika 

kapacitetsproblem genom att förlänga befintligt vänstersvängfält på Hallandsvägen. 

Båstad har därför gett ÅF i uppdrag att göra nya kapacitetsberäkningar. 

Förutsättningarna för utredningen har förändrats sedan den föregående 

trafikutredningen: 

• Korsningen Stenhusvägen/Hallandsvägen föreslås stängas 

• Bebyggelsealternativ 3 i föregående utredning är inte längre aktuellt 

I ÅF:s uppdrag ingår således att studera huruvida korsningen kan byggas om till en 

trevägskorsning. Bebyggelsestruktur 1 och 2 från föregående utredning används, och 

liksom i föregående utredning studeras för varje struktur ett alternativ där den nya 

vägen i söder är ansluten till Inre Kustvägen och ett alternativ där den nya gatan i 

söder är en återvändsgata. 

I utredningen behandlads följande frågeställningar: 

• Vad blir konsekvenserna av att förlänga befintligt vänstersvängskörfält längs 

Hallandsvägen? Hur långt behöver vänstersvängskörfältet göra för att 

kapacitetsproblem ska undvikas? 

• Om korsningen Hallandsvägen/Kustvägen inte behöver byggas om till 

cirkulationsplats, behövs extra vänstersvängskörfält anläggas på Kustvägen? 

Hur långt behöver detta i så fall göras? 

• Vad blir konsekvenserna av att stänga av Stenhusvägen för biltrafik? 

o Konsekvenser för gång- och cykeltrafik? 

o Belastning i cirkulationsplatsen Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre 

Kustvägen? 

o Konsekvenser för verksamheter längs Stenhusvägen? 

I följande PM redovisas de kapacitetsberäkningarna som har genomförts i 

tilläggsutredningen. Övriga utredningspunkter redovisas i uppdragets huvudrapport. 
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1.1 Trafikstrukturer 

Två nya trafikstrukturer, Alternativ H och Alternativ I, utreds i detta tillägg. Skillnaden 

mellan dessa och Alternativ F och Alternativ G, är att befintlig korsning mellan 

Hallandsvägen/Kustvägen bevaras. En ytterligare skillnad är att den nya gatan mellan 

Kustvägen och Inre Kustvägen ej är genomgående i Alternativ I, medan den förblir 

genomgående i Alternativ H. Dessutom förutsätts Stenhusvägen vara avstängd för 

biltrafik i samtliga studerade alternativ. I övrigt ser strukturen ut som i Alternativ F 

och Alternativ G.  

  

Figur 1 Trafikstruktur H och I. Observera att cykelkopplingen mot den gamla banvallen söder om 
Båstad Entré endast är schematiskt inritad. 

1.2 Nya förslag 

Utifrån trafikstrukturerna i Alternativ H och Alternativ I, samt bebyggelsestruktur 1 och 

bebyggelsestruktur 2 ges följande fyra förslag: 

 

Figur 5 Alternativ H1 Figur 4 Alternativ H2 

Figur 3 Alternativ I1 Figur 2 Alternativ I2 
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2 Trafikalstring 
Trafikalstringen i de nya alternativen baseras på tidigare beräkningar i avsnitt 4.  

2.1 Förslag H1 

I Tabell 1 och Figur 6 nedan visas alstrade fordonsrörelser i det nya och befintliga 

vägnätet om alternativ H1 genomförs1. 

Tabell 1  Alstrad trafik på gator i och i anslutning till planområdet i förslag H1 

Gata Alstrade fordonsrörelser per 

dygn 

Alstrade fordonsrörelser i 

maxtimme (Kl. 07-08) 

Hallandsvägen 400 – 600 120 

Kustvägen 100 – 1 000 220 

Inre Kustvägen 500 100 

Ny gata i södra området 200 – 400 70 

Stenhusvägen < 100 < 10 

 

 

Figur 6 Antal fordonsrörelser per dygn i förslag H1 

 

 

 

 

                                                
1 Flödena antas vara samma som i alternativ G1 i föregående utredning då förutsättningarna i alternativen är 

mycket lika 
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2.2 Förslag H2 

I Tabell 2 och Figur 7 nedan visas alstrade fordonsrörelser i det nya och befintliga 

vägnätet om alternativ H2 genomförs2.  

Tabell 2 Alstrad trafik på gator i och i anslutning till planområdet i förslag H2 

Gata Alstrade fordonsrörelser per 

dygn 

Alstrade fordonsrörelser i 

maxtimmen (kl. 16-17) 

Hallandsvägen 300 – 400 60 

Kustvägen 100 – 600 110 

Inre Kustvägen 400 70 

Ny gata i södra området 200 – 600 80 

Stenhusvägen < 100 < 10 

 

Figur 7 Antal fordonsrörelser per dygn i förslag H2 

2.3 Förslag I1 

Om den nya genomgående gatan i söder görs om till återvändsgata i öster kommer 

Kustvägens södra del, Hallandsvägen och Inre Kustvägens södra del belastas av 

merparten av den alstrade trafiken. I Tabell 3 och Figur 8 nedan visas beräknade 

fordonsrörelser i förslag I1.  

 

 

 

 

 

                                                
2 Flödena antas vara samma som i alternativ G2 i föregående utredning då förutsättningarna i alternativen är 

mycket lika 
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Tabell 3 Alstrad trafik på gator i och i anslutning till planområdet i förslag I1 

Gata Alstrade fordonsrörelser per 

dygn 

Alstrade fordonsrörelser i 

maxtimme (kl. 07-08) 

Hallandsvägen 400 – 900 190 

Kustvägen 100 – 1 500 290 

Inre Kustvägen 500 100 

Ny gata i södra området 200 – 400 70 

Stenhusvägen < 100 < 10 

 

 

Figur 8 Antal fordonsrörelser per dygn i förslag I1 

 

2.4 Förslag I2 

Om den nya genomgående gatan i söder görs om till återvändsgata i öster kommer 

Kustvägens södra del, Hallandsvägen och Inre Kustvägens södra del belastas av 

merparten av den alstrade trafiken. I Tabell 4 och Figur 9 nedan visas beräknade 

fordonsrörelser i förslag I2.  

Tabell 4 Alstrad trafik på gator i och i anslutning till planområdet i förslag I2 

Gata Alstrade fordonsrörelser per 

dygn 

Alstrade fordonsrörelser i 

maxtimmen (kl. 16-17) 

Hallandsvägen 300 – 800 140 

Kustvägen 100 – 1000 190 

Inre Kustvägen 400 70 

Ny gata i södra området 200 – 600 80 

Stenhusvägen < 100 < 10 
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Figur 9 Antal fordonsrörelser per dygn i förslag I2 
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3 Underlag till kapacitetsberäkningar 
I följande avsnitt bedöms vilken korsningstyp vid Hallandsvägen/Kustvägen som är 

lämplig i de olika scenarierna, samt om befintlig cirkulationsplats vid 

Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen klarar att hantera ökad trafik till följd av 

planerad utveckling norr om Hallandsvägen och Stenhusvägens eventuella stängning 

mot Hallandsvägen i väster. Översiktliga kapacitetsberäkningar har gjorts med Capcal 

som är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i vägkorsningar. 

Kapacitetsberäkningarna är beräknade utifrån befintlig trafik i maxtimmen och den 

alstrade trafiken i maxtimmen som presenterats tidigare i denna rapport. Den enklaste 

korsningstyp som innebär god framkomlighet har rekommenderats i respektive 

korsning. 

Som mått på kapaciteten används belastningsgrad som beskriver hur mycket av 

kapaciteten som är utnyttjad för en korsning. Belastningsgraden definieras som kvoten 

mellan flöde och kapacitet under dimensionerande timme. Om belastningsgraden är 

större än 1,0 kommer tillflödet att överskrida kapaciteten, och inkommande trafik 

avvecklas inte. För vägsträckor och korsningar i tätorter innebär belastningsgrad <0,8 

att framkomligheten är god. 

Kapacitetsberäkningarna görs utifrån korsningens befintliga geografiska läge, se Figur 

10 nedan. Korsningen är en trevägskorsning och Stenhusvägen antas vara avstängd. 

 

 

Figur 10 Korsningens geografiska läge 
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3.1 Antaganden om alstrad trafik 

Antaganden om riktning för alstrad trafik har hämtats från föregående trafikutredning. 

Nedan redovisas antaganden för respektive alternativ. 

3.1.1 Alstrad trafik i alternativ H1 

I maxtimmen beräknades en trafikalstring på 220 fordon. Trafiken fördelas på följande 

ärenden: 

• Ut från bostaden: 40 fordon (18 %)  

• Till arbetsplatser i området: 62 fordon (28 %) 

• Till verksamheter i området: 59 fordon (27 %) 

• Från verksamheter i området: 59 fordon (27 %) 

Riktningsfördelningen hämtas från föregående rapport: 

Tabell 5 Riktningsfördelning för den alstrade trafiken i alternativ H1 

Ärende Andel mot/från Båstads 

centrum 

Andel mot/från öst 

(Hallandsvägen) 

Arbetspendling – ut 33 % 67 % 

Arbetspendling – in 30 % 70 % 

Verksamheter – in 82 % 18 % 

Verksamheter – ut 33 % 67 % 

 

3.1.2 Alstrad trafik i alternativ H2 

I maxtimmen beräknades en trafikalstring på 110 fordon. Trafiken fördelades på 

följande ärenden: 

• Ut från bostaden: 12 fordon (11 %) 

• Till bostaden: 30 fordon (27 %) 

• Från arbetsplatser i området: 31 fordon (28 %) 

• Till verksamheter i området: 19 fordon (17 %) 

• Från verksamheter i området: 19 fordon (17 %) 

Riktningsfördelningen hämtas från föregående rapport: 

Tabell 6 Riktningsfördelning för den alstrade trafiken i alternativ H2 

Ärende Andel mot/från Båstads 

centrum 

Andel mot/från öst 

(Hallandsvägen) 

Till bostaden 33 % 67 % 

Från bostaden 33 % 67 % 

Från arbetsplatser 30 % 70 % 

Verksamheter – in 82 % 18 % 

Verksamheter – ut 82 % 18 % 
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3.1.3 Alstrad trafik i alternativ I1 

I maxtimmen beräknades en trafikalstring på 290 fordon. Trafiken fördelas på samma 

ärenden som i alternativ H1. 

• Ut från bostaden: 52 fordon (18 %) 

• Till arbetsplatser i området: 81 fordon (28 %) 

• Till verksamheter i området: 79 fordon (27 %) 

• Från verksamheter i området: 78 fordon (27 %) 

Riktningsfördelningen hämtas från föregående utredning: 

Tabell 7 Riktningsfördelningar för den alstrade trafiken i alternativ I1 

Ärende Andel mot/från Båstads 

centrum 

Andel mot/från öst 

(Hallandsvägen) 

Arbetspendling – ut 20 % 80 % 

Arbetspendling – in 17 % 83 % 

Verksamheter – in 68 % 32 % 

Verksamheter – ut 28 % 72 % 

 

3.1.4 Alstrad trafik i alternativ I2 

I maxtimmen beräknades en trafikalstring på 190 fordon. Trafiken fördelas på samma 

ärenden som i alternativ H2. 

• Ut från bostaden: 21 fordon (11 %) 

• Till bostaden: 51 fordon (27 %) 

• Från arbetsplatser i området: 53 fordon (28 %) 

• Till verksamheter i området: 32 fordon (17 %) 

• Från verksamheter i området: 33 fordon (17 %) 

Riktningsfördelningen hämtas från föregående utredning: 

Tabell 8 Riktningsfördelning för den alstrade trafiken i alternativ I2 

Ärende Andel mot/från Båstads 

centrum 

Andel mot/från öst 

(Hallandsvägen) 

Till bostaden 20 % 80 % 

Från bostaden 20 % 80 % 

Från arbetsplatser 17 % 83 % 

Verksamheter – in 45 % 55 % 

Verksamheter – ut 47 % 53 % 
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3.1.5 Summering 

I tabellen nedan summeras alstrad trafik i de fyra scenarierna. 

Tabell 9 Riktningsfördelning för den alstrade trafiken i samtliga alternativ 

Alternativ Antal mot 

Båstads 

centrum 

Antal från 

Båstads 

centrum 

Antal mot Öst Antal från Öst 

H1 33 67 66 54 

H2 29 25 33 24 

I1 33 67 97 93 

I2 29 25 78 58 

 

3.2 Antaganden om befintlig trafik 

I följande avsnitt redovisas vilka antaganden som har gjorts gällande den befintliga 

trafiken på Hallandsvägen, Kustvägen och Stenhusvägen. 

3.2.1 Antaganden om ökning av befintlig trafik 

Dagens trafikflöden har hämtats från föregående trafikutredning. Trafiken på 

Hallandsvägen har haft en årlig genomsnittlig ökning på 1,5 % de senaste 20 åren. I 

denna utredning beräknas korsningskapaciteten om 20 år. Dagens trafik har därför 

räknats upp med 1,5 % under 20 år. Andelen av trafiken som belastar korsningen i 

maxtimmen uppskattas till 10 %. 

• Hallandsvägen: ÅDT 11 789, maxtimme 1 118 fordon 

• Kustvägen: ÅDT 3 232, maxtimme 323 fordon 

Den uppräknade trafiken i korsningen Hallandsvägen/Inre Kustvägen/Stenhusvägen 

blir: 

• Hallandsvägen (öster): ÅDT 9 535, maxtimme 954 fordon 

• Inre Kustvägen: ÅDT 4 554, maxtimme 455 fordon 

• Stenhusvägen: ÅDT 3 906, maxtimme 391 fordon 

3.2.2 Antaganden om riktningsfördelning för befintlig trafik 

Befintlig trafik på Hallandsvägen och Kustvägen antas fördelas helt jämnt per riktning. 

Svängandelarna i korsningen Hallandsvägen/Kustvägen antas vara samma som för 

den alstrade trafiken. 

I korsningen Hallandsvägen/Inre Kustvägen/Stenhusvägen antas följande 

svängandelar: 

• Stenhusvägen: 40 % mot Båstad, 40 % mot Hallandsvägen väster, 20 % mot 

Inre Kustvägen 

• Inre Kustvägen: 45 % mot Båstad, 45 % mot Hallandsvägen väster, 10 % mot 

Stenhusvägen 

3.2.3 Antaganden om flyttad trafik på Stenhusvägen 

Stenhusvägens västra del trafikeras idag av 2 100 fordon per årsmedeldygn. Om 

anslutningen skulle vara kvar antas trafiken öka med 1,5 % per år. Den uppräknade 

trafiken blir då: 
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• Stenhusvägen (väster): ÅDT 2 828, maxtimme 283 fordon 

Om den västra anslutningen mot Hallandsvägen stängs antas trafiken flyttas över till 

nästa korsning i öster (cirkulationsplatsen Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre 

Kustvägen. Den flyttade trafiken antas fördelas: 

• 50 % mot norr 

o 90 % mot Båstad 

o 10 % mot Inre Kustvägen 

• 50 % mot söder: 

o 90 % från Båstad 

o 10 % från Inre Kustvägen 

3.2.4 Antaganden om korsande cyklister 

I denna utredning har antagits att följande antal fotgängare och cyklister korsar 

Kustvägen och Hallandsvägen i anslutning till korsningen: 

• Kustvägen: 50 cyklister, 50 fotgängare 

• Hallandsvägen öster: 20 cyklister 

3.3 Underlag till kapacitetsberäkningar 

I avsnittet anges vilka trafikmängder som har antagits i kapacitetsstudierna av 

korsningarna Hallandsvägen/Kustvägen, samt Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre 

Kustvägen. 

3.3.1 Hallandsvägen/Kustvägen 

I Tabell 10 visas den summerade trafiken i maxtimmen i korsningens 

Hallandsvägen/Kustvägens olika delar i samtliga fyra scenarier. 

Tabell 10 Trafik under maxtimmen i korsningens olika delar i de studerade scenarierna 

Scenario A B C D E F 

H1 109 152 139 483 483 143 

H2 105 119 109 483 483 101 

I1 109 183 178 483 483 143 

I2 105 164 143 483 483 154 

 

 

Figur 11 Studerad korsningsutformning 
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3.3.2 Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen 

I Tabell 11 visas den summerade trafiken i maxtimmen i korsningens Hallandsvägen/ 

Stenhusvägen/Kustvägens olika delar i samtliga fyra scenarier. 

Tabell 11 Trafik under maxtimmen i korsningens olika delar i de studerade scenarierna 

 A B C D E F G H I J K L 

H1 91 60 100 106 357 75 210 55 78 94 367 210 

H2 91 61 104 105 330 75 207 55 78 94 338 210 

I1 117 60 100 93 370 75 210 55 78 115 367 210 

I2 112 61 104 93 342 75 207 55 78 124 353 210 

 

 

 

Figur 12 Studerad korsningsutformning 
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4 Kapacitetsberäkningar 
I följande avsnitt redovisas kapacitetsutredningarnas resultat. 

4.1.1 Hallandsvägen/Kustvägen 

Den befintliga korsningen Hallandsvägen/Kustvägen är en trevägskorsning med 

vänstersvängskörfält på Hallandsvägen i korsningens västra del.  Trafik från Kustvägen 

har väjningsplikt mot trafiken Hallandsvägen. Se figur Figur 13 nedan. 

 

Figur 13 Principiell befintlig utformning vid korsningen Hallandsvägen/Kustvägen 

I Tabell 12 nedan visas belastningsgrad för respektive förslag i den mest belastade 

delen av korsningen.  

Tabell 12 Resultat av kapacitetsberäkningar 

Förslag Belastningsgrad Mest belastade del av korsningen 

H1 0,8 Kustvägen 

H2 0,6 Kustvägen 

I1 1,0 Kustvägen 

I2 0,9 Kustvägen 

 

Beräkningsresultaten indikerar potentiella problem kvarstår i tre av de studerade 

scenarierna även om Stenhusvägen stängs. Resultaten indikerar att det inte är trafiken 

på Hallandsvägen som drabbas av kapacitetsbrist, problemen uppstår när 

vänstersvängande fordon på Kustvägen inte kan köra in i korsningen till följd av tät 

trafik på Hallandsvägen. Köbildningen på Kustvägen riskerar att påverka korsningen 

Kustvägen/ny väg i söder strax norr om korsningen Kustvägen/Hallandsvägen. I 

följande avsnitt studeras effekterna av att anlägga ett vänstersvängskörfält på 

Kustvägen. 
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4.1.2 Extra vänstersvängskörfält på Kustvägen 

Kapacitetsberäkningar har gjorts utifrån ett scenario där ett vänstersvängskörfält lagts 

till på Kustvägen, i norra delen av korsningen. Se Figur 14 nedan. 

 

Figur 14 Principiell utformning vid korsningen Hallandsvägen/Kustvägen med extra 
vänstersvängskörfält  

I Tabell 13 nedan visas belastningsgrad för respektive förslag i den mest belastade 

delen av korsningen då ett vänstersvängskörfält är tillagt på Kustvägen.  

Tabell 13 Resultat av kapacitetsberäkningar med nytt vänstersvängfält på Kustvägen 

Förslag Belastningsgrad Mest belastade del av korsningen 

H1 0,7 Kustvägens vänstersvängfält 

H2 0,5 Kustvägens vänstersvängfält 

I1 0,8 Kustvägens vänstersvängfält 

I2 0,8 Kustvägens vänstersvängfält 

 

Beräkningsresultaten indikerar att det i två av de fyra scenarierna skulle vara möjligt 

att undvika kapacitetsproblem genom att anlägga ett vänstersvängskörfält på 

Kustvägen. I scenario I1 och I2 skulle en cirkulationsplats behöva anläggas för att 

undvika kapacitetsproblem. Beräkningarna indikerar att vänstersvängskörfältet som 

mest behöver kunna rymma: 

• Scenario H1: 3 fordon 

• Scenario H2: 2 fordon 
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4.1.3 Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen 

Befintlig cirkulationsplats vid Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen är idag en 

enfältig cirkulationsplats, se Figur 15. 

 

Figur 15 Principiell utformning av korsningen Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen 

I Tabell 14 visas korsningens belastningsgrad i den mest belastade delen av 

korsningen i samtliga fyra studerade scenarier. 

Tabell 14 Resultat av kapacitetsberäkningar 

Förslag Belastningsgrad Mest belastade del av korsningen 

H1 0,6 Hallandsvägen väster 

H2 0,5 Hallandsvägen väster 

I1 0,6 Hallandsvägen väster 

I2 0,6 Hallandsvägen väster 

 

Beräkningsresultaten indikerar att korsningen har tillräcklig kapacitet för att kunna 

hantera en kraftigt ökning av årsmedeldygnstrafiken på Hallandsvägen, Stenhusvägen 

och Inre Kustvägen, samt utbyggnaden av bostadsområden norr om Hallandsvägen. 
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5 Slutsats 
Syftet med denna utredning var att studera möjligheten att förlänga befintliga 

vänstersvängskörfält på Hallandsvägen och på så vis undvika identifierade potentiella 

kapacitetsproblem i korsningen Hallandsvägen/Kustvägen i ett framtida scenario där 

området Hemmeslöv 6:2 m.fl. exploateras. Syftet var därtill att studera huruvida nästa 

korsning i öster, cirkulationsplatsen Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre Kustvägen 

klarar att hantera den ökade trafik som följer av de planerade bostadsområdena norr 

om Hallandsvägen. Fyra scenarier har studerats – två bebyggelsestrukturer och två 

trafikstrukturer för det nya området. 

Slutsatsen från utredningen är att kapacitetsproblem i korsningen Hallandsvägen/ 

Kustvägen kvarstår om vänstersvängskörfältet på Hallandsvägen förlängs eftersom det 

inte är den tillfarten som orsakar kapacitetsproblemen. Potentiella problem orsakas av 

vänstersvängande fordon på Kustvägen. I två av fyra scenarier bedöms ett nytt 

vänstersvängskörfält på Kustvägen vara tillräckligt för att undvika kapacitetsproblem i 

korsningen. I två av scenarierna, de fall där den nya vägen i södra delen av 

Hemmeslöv 6:2 m.fl. inte kopplas till Inre Kustvägen, kvarstår kapacitetsproblemen 

även om vänstersvängskörfält anläggs. Om dessa scenarios blir verklighet är 

cirkulationsplats sannolikt det bästa alternativet för korsningen Hallandsvägen/ 

Kustvägen. 

Utredningen visar vidare att cirkulationsplatsen vid Hallandsvägen/Stenhusvägen/Inre 

Kustvägen sannolikt klarar en kraftigt ökad medeldygnstrafik på Hallandsvägen, 

Stenhusvägen och Inre Kustvägen, samt den trafikökning som följer av utbyggnaden 

norr om Hallandsvägen i samtliga studerade scenarier. 

Observera att detta är en utredning i ett mycket tidigt skede och att beräkningarna 

delvis är baserade på osäkra RVU-data. Utredningens slutsatser ska endast ses som 

tidiga indikationer. Nästa steg i arbetet bör vara att mäta dagens trafikflöden och 

verkliga svängandelar i korsningen Hallandsvägen/Kustvägen och Hallandsvägen/ 

Stenhusvägen/Inre Kustvägen. 


