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Figur 1: Objektets geografiska placering Mölle, Höganäs kommun

Figur 2: Geografisk avgränsning Mölle tätort
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[Initiera]
Bakgrund och syfte
Mölle är en mindre tätort i Höganäs kommun med cirka 700 invånare (2010). Tätorten är ett populärt
turistmål och under sommarmånaderna tredubblas invånarantalet. Norr om Mölle ligger Kullabergs
naturreservat med bland annat Kullens fyr och strax öster om Mölle ligger det välbesökta turistmålet
Nimis. Genom Mölle skär länsväg 111 vilken är en smal och kuperad väg med närliggande bebyggelse
på båda sidorna.
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är att utreda möjligheten att förbättra trafikmiljön genom
Mölle, framförallt under sommartid. Målet är ökad trafiksäkerhet och trygghet, samt förbättrad
boendemiljö. Objektet berör främst Höganäs kommun men är även av regionalt intresse eftersom
Mölle och Kullaberg är viktiga turistmål.

Problembild
Under sommarhalvåret ökar biltrafikens intensitet liksom trafiken av oskyddade trafikanter vilket
påverkar länsväg 111. Trafikverket får regelbundet in kundärende där den bristfälliga trafikmiljön
påtalas. Det finns inga alternativa vägar att välja för att komma till Kullens naturreservat och en del av
turistmålet är tätorten Mölle med bland annat sin välbesökta hamn. Länsväg 111 är vid den aktuella
sträckningen 6 meter bred och har en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Vägen är också kuperad
med bland annat stora höjdskillnader. Den närliggande bebyggelsen begränsar möjligheterna till en
alternativ utformning av vägen.

Avgränsningar
Denna ÅVS tar ett helhetsgrepp på tätorten Mölle i Höganäs kommun med utgångspunkt från
förutsättningarna på länsväg 111. Syftet är att utreda möjligheter för förbättrad trafikmiljö genom
Mölle, främst under sommartid. Med länsvägens förutsättningar menas exempelvis korsningarnas
utformningar, trafikslagens intensitet, trafiksäkerhet och framkomlighet.

Aktörer och övriga intressenter
Trafikverket, Höganäs kommun, Mölle byförening, Skånetrafiken, Naturvårdsverket

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer
År 2012 diskuterades farthinder genom Mölle men Trafikverket valde att inte anlägga några efter
resultat från en enkät som skickades ut till de boende längs vägen.
Överenskommelse mellan aktörer
för genomförande av studie, eventuellt:

Ja ☒

Nej ☐ Datum: 2017-02-06

Medverkande kompetenser och personer:
Trafikverket: Markus Jonsson, Janet van der Meulen, Charlotte Lindskog
Eventuell kommentar:
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[Förstå situationen]
Preciserande av problem, brister, behov, avgränsningar och intressenter
Väg 111 sträcker sig mellan Helsingborg och Mölle och passerar i sin sträckning genom eller förbi
orterna Hittarp, Domsten, Grå läge, Viken, Höganäs Nyhamnsläge och Lerhamn. Vägen är cirka 40 km
lång och ansluter till E4 och väg 112. Norr om Mölle övergår väg 111 till Italienska vägen med
Naturvårdsverket som väghållare. Från år 1914 till 2009 var Italienska vägen avgiftsbelagd, men från
och med sommaren 2010 är vägen avgiftsfri.
Genom Mölle är väg 111 sex meter bred med närliggande bebyggelse på båda sidorna och en
hastighetsgräns på 30 km/tim.
De kundärende som Trafikverket fått in handlar främst om den ökade biltrafiken som uppstår under
sommarmånaderna vilket skapar problem när olika trafikantgrupper samsas om en begränsad yta.
Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter anses inte acceptabel i nuläget och det påtalas att det
saknas ett sammanhängande nät för oskyddade trafikanter.
Ett dialogmöte med Höganäs kommun och Mölle byförening hölls 2017-02-06 där följande problem
lyftes (se bilaga 1 för mer detaljer):
• Bristande trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper (främst efter Möllelägevägen)
• Dålig sikt vid utfarter (främst efter Möllelägevägen)
• Brister i boendemiljön (främst buller från trafiken och avgaser)
• Parkeringsproblem (främst vid kyrkan och längs Norra Strandvägen)
• Trafikflödet under sommarmånaderna upplevs för högt
• Motorfordon överskrider tillåten hastighet
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Nuläge - faktorer som har betydelse för studien.
Allmänt
Startpunkt
Slutpunkt
Invånare
NVDB
Väg
Väghållare
Längd (km)
Flöde motorfordon (ÅDT1)
Tung trafik (ÅDT)
Max flöde (Dh2)
Hastighetsgräns (km/tim)
Vägbredd (m)
Vägkategori
Kollektivtrafik
Infrastruktur GC

Kullabergsvägen, sträckan genom Mölle
Norr om Mölle, vid tätortsgränsen
Övergången till Italienska vägen (enskild)
700 (år 2010)
111
Statlig
1,3
810* (år 2013)
35
225
30
6
Primär länsväg
Mölle - Kullens fyr
Blandtrafik

* Trafikflödet på Italienska vägen mättes under sommaren år 2012 och visar en ÅDT på cirka 1800 fordon/dygn under juni och
juli månad.

Två specialmätningar har genomförts på väg 111 och Italienska vägen:

Mätpunkt: Mölle-Kullens fyr (i höjd med grindstugan)

Mätpunkt: Mölle-Kullens fyr (i höjd med grindstugan)

Mätintervall: on 2012-06-27 15:00 - on 2012-07-18 16:00

Mätintervall: fr 2011-12-02 08:00 - mån 2011-12-19 16:00

Fordon: Samtliga fordonsklasser

Fordon: Samtliga fordonsklasser

Percentiler

Percentiler

Värde (km/tim)

Värde (km/tim)

15 percentiler

0

15 percentiler

0

50 percentiler

36

50 percentiler

40

85 percentiler

44

85 percentiler

50

90 percentiler
Andel fordon som överskridit skyltad
hastighet

45

90 percentiler
Andel fordon som överskridit
skyltad hastighet

52

Medelhastighet för överträdelse

100 %
37

100 %

Medelhastighet för överträdelse

41

Under december månad år 2011 var medelhastigheten något högre än under juni/juli år 2012.

1

Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn,
axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn
2
Dimensionerad timtrafik
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Gång och cykel
Det finns idag inget sammanhängande gång- och cykelnät i Mölle. I dag hänvisas gång- och
cykeltrafikanter till de övriga vägarna och den övriga trafiken.

Figur 3: GC-nät och busshållplatser, Mölle, Höganäs kommun

Kollektivtrafik
Det finns en busshållplats inom det avgränsade området vilken är Mölle busstation. Strax söder om det
avgränsade området finns även hållplatsen Mölle Ryhuset. Under sommarmånaderna (juni – augusti)
ökar turtätheten till och från Mölle där det finns möjlighet att ta sig upp till Kullens fyr. I övrigt kör
bussen endast på helgerna under maj och slutet på augusti. Skånetrafiken har inga planer på att
avveckla linjen. Resandestatiskt från Skånetrafiken visar att antal påstigande har minskat kraftig de
senaste åren.
År
2014
2015
2016

Antal påstigande
12200
8200
5600
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Olycksstatistik
Polis och sjukhus rapporterar alla trafikolyckor med personskador i en databas (Strada3). Ett utdrag
för de senaste 14 åren (2003 – 2017) visar att det har inträffat nio incidenter längs vägen. Fem av
olyckorna var singelolyckor cykel med lindriga skador, två singelolyckor fotgängare och även två
personbilsincident har inträffat. Det finns ingen given korrelation mellan incidenterna.

Natur- och kulturvärden

Figur 4: Natur - och kulturvärden, Mölle

Området utanför tätorten är klassat naturreservat och strax söder om tätorten finns ett natura 2000område. Den södra delen av väg 111 har en skyddad allé.

Kommande utveckling
Italienska vägen är en enskild väg inom naturreservatet Västra Kullaberg vars väghållare är dess
fastighetsägare Naturvårdsverket. Vägen är en utfartsväg från allmänna väg 111 i Mölle och utgör den
enda tillfartsvägen till ett naturreservatsområde med bl.a. besöksmålet Naturum. Vägen slutar i en stor
parkering i närheten av Kullen fyr. Längs vägen finns en golfbana med restaurang samt ett fåtal övriga
fastigheter. Sedan ett antal år tillbaka pågår utredning hos Trafikverket om väghållaransvaret av
Italienska vägen. Naturvårdsverket har tillsammans med Höganäs kommun och Länsstyrelsen i Skåne
län ansökt om att vägen förändras till allmän väg. Det främsta motivet till förändringen är att vägen

3

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor
inom hela vägtransportsystemet.
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anses vara av stort allmänt intresse med höga trafikflöden under högsäsong. Väghållningsmyndigheten
Trafikverket Region Syds bedömning är att ärendet kommer att beslutas inom kort och att beslutet
kommer att innebära att vägen förändras till en allmän väg.

Krav, råd och rekommendationer
I GCM-Handbok (2010) finns råd för när det är lämpligt att separera cykel- och gångtrafikanter från
övriga trafikantgrupper vilka presenteras i tabellerna nedan.
Skyltad hastighet
70 eller mer
60

Lämplig separering av cyklister från bil
Avskild cykelbana (med räcke, bred skiljeremsa e d). Cykelbana kan användas men ger mindre
god standard.

30

Cykelbana
Cykelbana eller cykelfält. Cykelbana i lokalnätet samt vid bilflöden över 600 bilar/dH. Cykelfält i
huvdnätet, där främst vuxna cyklar vid bilflöde under 600 bilar/dH.
Cykelbana eller cykelfält. Cykelbana vid flöden över 900 bilar/dH samt i lokalnätet. Cykelfält vid
bilflöden under 900 bilar/dH i huvudnät, där främst vuxna cyklar. Blandtrafik kan användas vid
bilflöden under 300 bilar/dH men ger mindre god standard.
Blandtrafik

Skyltad hastighet

Lämplig separering av gående från bil

70 eller mer

Avskild gångbana (med räcke, bred skiljeremsa e d). Gångbana utan avskiljning ger mindre god
standard vid 70.

40-60

Gångbana.
Gångbana. Blandtrafik kan användas vid bilflöden på 0-100 bilar/dH, men ger då mindre god
standard.
Ingen separering, till exempel gångfartsområde.

50
40

30
Gångfart

Utdrag ur Rätt fart i staden (Vägverket, 2008:54)
”En hastighetssäkring av platser kan ibland vara nödvändig där oskyddade trafikanter och
motorfordon ska samsas om utrymmet. En sänkning av hastighetsgränsen från 50 km/tim till 30
km/tim kan annars invagga i synnerhet oskyddade trafikanter i en falsk trygghet. Om inga
hastighetsdämpande åtgärder genomförs som ger en reell och betydande sänkning av
hastigheterna, finns risken att sänkningen får en negativ trafiksäkerhetseffekt för dessa grupper.”

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)
Det övergripande målet är att skapa en långsiktig hållbar lösning med fokus på förbättrad trafikmiljö
och trafiksäkerhet genom att:


Beakta tillgänglighet för samtliga målgrupper och främja ett hållbart resande



85-percentil ska hålla sig inom skyltad hastighet



Skapa en god och trygg gatumiljö samtidigt som den omgivande naturmiljön beaktas

☒ Nej ☐
Daniel Åberg, Länsstyrelsen | Martin Warmark, Höganäs kommun | Carl-Gustav Lindh, Höganäs kommun |
Mats Jönsson, Mölle byförening | Ingemar Löfgren, Mölle byförening
Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan Ja

Eventuell kommentar:
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[Pröva tänkbara lösningar]
Relevans
måluppfyllelse
tillgänglighet för
samtliga målgrupper

Relevans
måluppfyllelse
85-percentil ska hålla sig
inom skyltad hastighet

4

Hög

Låg

Hastighetspåminnande
skylt (30 km/tim)

2

Låg

Medel

3

Utreda möjlighet för
gångbana från
infartsparkering

3/4

Hög

4

Förbättrad
kollektivtrafik

2

5

Säkra gångpassage(er)

6

Nr.

Åtgärd som studerats
och bedömts

Steg enligt
fyrstegsprincipen

1

Utreda infartsparkering

2

Uppskattad
kostnad
för åtgärd (tkr)
(inkl. planering),
intervall.

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Medel

Ja

Möjliggör för trafikanter att välja ett annat
färdmedel. Bör anläggas så nära tätortsgränsen
som möjligt.

150

Hög

Ja

Kommunen har tillfälliga under
sommarmånaderna.

Låg

250

Medel

Ja

Från infartsparkering. Måste utredas vidare

Hög

Låg

Kräver vidare
utredning

Hög

Ja

Ett alternativ för att kunna ta sig till målpunkterna
utan bil.

3

Medel

Hög

100

Hög

Ja

Utreda placering och utformning

Skyttelsignal

2

Låg

Hög

20

Låg

Nej

Signalanläggningar bedöms ha negativ visuell
inverkan på den omgivande miljön.

7

Styra om trafikanter till
andra besöksmål i
naturreservatet

1

Medel

Låg

Ingen eller låg
kostnad

Medel

Ja

Arbete pågår att locka besökare till den östra delen
av berget.

8

Uthyrning av alt.
färdmedel

1

Medel

Låg

Kräver vidare
utredning

Medel

Nej

Är utanför kommunens och Trafikverkets
ansvarsområde. Alternativ för att kunna ta sig till
målpunkterna utan bil, t.ex. el-cyklar.

9

Upprustning av alt.
gångväg

3

Medel

Låg

Kräver vidare
utredning

Hög

Ja

10

Trafiksäkerhetskamera

2

Låg

Hög

500/kamera

Låg

Nej

Bedöms ha negativ visuell inverkan på den
omgivande miljön. Vägen uppfyller inte de
kriterier som krävs.

11

Shared space
(gångfartsområde)

3

Hög

Hög

Kräver vidare
utredning. Hög
kostnad

Låg

Nej

Kräver stora förändringar av bef. struktur.

12

Utreda möjligheten och
placeringen av
tätortsport

3

Låg

Hög

200 - 500

Hög

Ja

Placeras lämpligen vid infarten till tätorten. Mark
kan behövas ta i anspråk (bullerplank planeras av
kommunen inom detta område).

Kräver utredning av
markåtkomst

Bedömning
genomförbarhet
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Osäker

Nej

Är utanför kommunens och Trafikverkets
ansvarsområde. Bedöms göra det mer oattraktivt
att ta bilen.

2000

Låg

Nej

Skulle bidra till ytterligare buller.

50 - 200

Hög

Ja

T.ex. chikan.

Låg

Hög

Nej

För att välja andra färdsätt till och genom Mölle. I
dagsläget finns inga verktyg.

Låg

50 000 – 100 000

Låg

Nej

Speglar inte mot målen. Bedöms ha för stor
negativ påverkan på den omgivande miljön.

Låg

Hög

Låg

Låg

Nej

Allmän väg. Kräver annan väghållare.

1

Låg

Låg

Kräver vidare
utredning

Låg

Nej

Förutsättningarna på platsen tillåter inte
färjetrafik.

1

Låg

Låg

Låg

Hög

Ja

Höganäs kommun arbetar aktivt med att stödja det
lokala näringslivet.

13

Avgift vid vägporten

1

Medel

Låg

14

Vägbeläggning i form av
gatsten.

3

Låg

Medel

15

Utreda möjligheten till
hastighetsdämpande
åtgärder

3

Låg

Hög

16

Påverkansåtgärder
(MM)

1

Medel

Medel

17

Förbifart

4

Hög

18

Stänga av vägen för
motortrafik

1

19

Färjetrafik

20

Stödja det lokala
näringslivet

Kräver vidare
utredning

Paketeringsförslag
Paket

Ingående
lösningar

Kommentar

A
Hastighetsdämpande

2, 5, 12, 15

Paketet fokuserar på hastighetsdämpande åtgärder för att nå målet om att 85-percentil ska hålla sig
inom skyltad hastighet (30km/tim).

B
Tillgänglighet

1, 3, 4, 7, 9,
20

Paketet fokuserar på att beakta tillgänglighet för samtliga målgrupper och främja ett hållbart resande.
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Lösning/Paket

[Effektbedömning]
Samhällsekonomi

Fördelning

Transportpolitisk

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de
förhåller sig till kostnaden.

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i
samhället? Ta upp de fördelningar där stora
skillnader kan uppstå.

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till
uppfyllande av de transportpolitiska målen
(huvudmål, funktionsmål, hänsynsmålen).

Gå
vidare
Ja/Nej

+ Tillgänglighet
A

+ Ökad attraktivitet för gång och cykel
+ Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper
+ Bidrar till en bättre boendemiljö

•

Gagnar både boende och besökare i

+ Hälsoeffekter

Mölle

Ja

+ Trafiksäkerhet

B

+ Uppmuntrar till ett hållbart resande
+ Bidrar till en bättre boendemiljö
+ Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för
gångtrafikanter
+ Beaktar naturmiljön
+ Låg kostnad

+ Tillgänglighet
•

•

Gagnar både boende och besökare i
Mölle

+ Hälsoeffekter

Främjar främst oskyddade trafikanter

+ Trafiksäkerhet
+ Klimat

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan

Ja ☐ Nej ☒
Markus Jonsson, Trafikverket | Charlotte Lindskog, Trafikverket | Martin Warmark, Höganäs kommun
Eventuell kommentar:

Ja

Kommentar
Allmän kommentar samt
motiv till bortsortering om
Nej

15 (17)

[Forma inriktning och rekommendera åtgärder]
Åtgärdsförslag/
paket

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegsprincipen

Förslag till fortsatt
planering och hantering

1

Utreda infartsparkering

4

2

Hastighetspåminnande skylt (30
km/tim)

4

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

Höganäs kommun

2017/2018

Höganäs kommun

Kommunen

2

Höganäs kommun

Från 2017

Höganäs kommun

Kommunen

Förbättrad kollektivtrafik

2

Höganäs kommun

2018

Höganäs kommun

Kommunen

9

Upprustning av alt. gångvägar

3

Höganäs kommun

2018

Höganäs kommun

Kommunen

20

Stödja det lokala näringslivet

1

Höganäs kommun

Från 2017

Höganäs kommun

Kommunen

3

Utreda möjlighet för gångbana från
infartsparkering

3/4

Enligt Trafikverkets
planeringsförfarande

2022

Trafikverket/Höganäs
kommun

Trafikverket/
kommun

5

Säkra gångpassage(er)

3

Enligt Trafikverkets
planeringsförfarande

2022

Trafikverket

Trafikverket

12

Utreda möjligheten och placeringen av
tätortsport

3

Enligt Trafikverkets
planeringsförfarande

2022

Trafikverket

Trafikverket

15

Utreda möjligheten till
hastighetsdämpande åtgärder

3

Enligt Trafikverkets
planeringsförfarande

2022

Trafikverket

Trafikverket

7

Styra om trafikanter till andra
besöksmål i naturreservatet

1

Arbete pågår att locka besökare till
den östra delen av berget.

2018

Naturvårdsverket

Medverkande kompetenser och personer:

Markus Jonsson, Trafikverket | Charlotte Lindskog, Trafikverket | Martin Warmark, Höganäs kommun

16 (17)

Arbetsprocessen
1.

Startmöte med projektgrupp och intressenter

2. Arbete med ÅVS påbörjas
3. Inventering i fält, NVDB, Strada mm och beskrivning av befintliga förhållanden
4. Analys av problem
5.

Framtagande av åtgärdsförslag och åtgärdspaket

6. Avstämning med Höganäs kommun
7.

Effektbedömning

8. Forma inriktning och rekommendera åtgärder
9. TG5-beslut och överlämning av studie

Kvalitetsgranskning
Genomförd:
Utförd av:

Avslut av studie

Ja ☒
Nej ☐ Datum: 2017-06-30
Lars Bergqvist

