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SAMMANFATTNING
Utbyggnaden av Prästamarken görs i ett stationsnära läge. Det finns därför goda förutsättningar för att 
använda hållbara transportmedel i stället för bil. 

Biltrafiken som genereras från området beräknas till cirka 1 500 fordon/dygn. Befintligt gatunät bedöms klara 
denna trafikökning. Den vägkorsning som påverkas mest är korsningen Norra och Södra Järnvägsgatan/ 
Västra Storgatan. Korsningen är idag reglerad med väjningsplikt. Denna reglering fungerar även för 
prognosticerad trafik för 2040. 

Norra Järnvägsgatan är den gata som kommer att påverkas mest av den tillkommande trafiken, men det 
bedöms inte finnas behov för framkomlighetsåtgärder. Dock kan en framtida trafikökning eventuellt innebära 
behov av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkterna Norra Järnvägsgatan/Templaregatan samt Norra 
Järnvägsgatan/Bangatan/Länsmansgatan.

Även Norra Järnvägsgatans korsning i plan med järnvägen bedöms klara den framtida trafiken avseende 
kapacitet. Anläggningen klarar säkerhetskraven för den hastighet (160 km/h) som Skånebanan rustas för 
2018. För att oskyddade trafikanter ska välja att passera järnvägen planskilt behöver åtgärder göras för att de 
planskilda gång- och cykelpassagerna ska bli mer attraktiva, exempelvis genom att rikta den östra passagens 
ramper västerut mot det nya området.  

Det nya området kommer att ha en struktur med en bilfri del i den central delen av området och villagator 
med begränsad biltrafik. På Sånnavägen och södra delen av Tommarpsvägen som avgränsar området föreslås 
gång- och cykelbanor parallellt med gatan. Strukturen ger bra förutsättningar även för exempelvis barn att gå 
och cykla i sin närmiljö. För att göra cykelnätet attraktivt även för något längre transporter är det viktigt att 
cykelbanorna längs med Sånnavägen och Tommarpsvägen samt huvudstråken inne i området dimensioneras 
för 20 km/h.
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INLEDNING
Bakgrund
Sweco utförde under 2018 en trafikutredning i samband med att det nya bostadsområdet planerades. 
Sedan dess har planerna för antal bostäder och lokalisering av förskolan förändrats vilket hanteras i denna 
uppdaterade version.

Åstorps kommun håller på att ta fram en detaljplan för Prästamarken, ett område i Kvidinge norr om 
järnvägen. I nuläget bor cirka 1800 invånare i Kvidinge. Järnvägen delar orten i en nordlig och en sydlig del, 
där det främst är den södra delen som är utbyggd i dagsläget. Det finns en järnvägsövergång i plan med 
bommar som fälls ner när tåg närmar sig, och Trafikverket har i nuläget inga planer på att ta bort denna. Det 
finns även två passager under järnvägen för gående och cyklande.

I dagsläget trafikeras Kvidinge med Pågatåg som avgår en gång i timmen mot Helsingborg respektive 
Hässleholm och Kristianstad. I framtiden planeras det för halvtimmestrafik på sträckan.  Kvidinge skola 
har årskurser F-6 och ligger söder om järnvägen, cirka 200 meter öster om tågstationen. Det finns även en 
förskola i ortens centrala delar. 

Utredningens syfte
Sweco fick i uppdrag under 2018 att utföra en trafikutredning i samband med att det nya bostadsområdet 
i norra Kvidinge planerades. Fokus låg på såväl trafik inne i det nya området som kopplingen till det 
övergripande nätet. Denna uppdatering avser att utreda evetuella förändringar av trafikens påverkan på 
närliggande område med avseende på förändrat antal bostäder och lokalisering av förskolan.

På den övergripande nivån är bland annat kopplingen över järnvägen viktig, och behovet av en ny planskild 
passage för motorfordonstrafik väster om Kvidinge studerades under 2018. Med exploateringen som 
underlag har bedömning av den tillkommande trafiken och hur denna fördelas på vägnätet utförts. Inne i 
området är det viktigt att skapa förutsättningar så att vuxna och barn ska kunna röra sig tryggt och säkert 
med cykel och till fots. 

FIGUR 1. Utbyggnadsplaner för Kvidinge (Levererad av Åstorps kommun 180222).
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TRAFIK INNE I OMRÅDET
Trafikalstring
För beräkning av alstrad trafik har faktorerna enligt tabellen nedan använts.

TABELL 1. Indata för beräkning av alstrad trafik

Förklaring Beräknings-
faktor

Kommentar

Antal resor per person och dygn (RVU 2007) 2,65 (genomsnitt vardag/helg)

Andel resor med bil (RVU 2007) 80%

Boende/villa (SCB 2017) 2,8 högsta valbara

Boende/radhus (SCB 2017) 2,4 högsta valbara

Boende/flerbostadshus (SCB 2017) 2,1 högsta valbara

Antal personer/bil i Åstorps kommun (SCB 2017) 2

Antal personer/bil i Kvidinge 1,5 Antagande

10% extra resor för besökande 1,1

TABELL 2.  Beräkning av alstrad trafik från förskolan

Andel bilresor till förskolan 75% Antagande

Andel bilresor för arbetsresor 70% Baserat på 58% för hela Skåne (RVU2013)

Antal barn (8 avdelningar) 160

Personaltäthet 6 SKL

Antal personal 27

Antal barn/bil 1,2

Antal resor/barn 4

Antal resor/personal 2

Antal bilresor hämta/lämna 400

Antal bilresor personal 37

Totalt 437

FÖRSKOLAN
Förskolan står för en stor del av den alstrade trafiken, enligt tabellen nedan alstrar den cirka 450 resor/vardag.

ALTERNATIV ENDAST BOSTÄDER
I alternativet med endast bostäder (och förskola) genereras totalt cirka 1800 fordon/dygn inklusive 
nyttotrafik, se beräkning i tabellen nedan.

TABELL 3.  Beräkning av alstrad trafik för alternativet med endast bostäder.

Trafikalstring Prästamarken ENSDAST BOSTÄDER

Förklaring Villor Radhus Flerbostadshus Alstrade resor

Bostäder 85 41 219 1238

Handel/Service 0 kvm - - - 0

Förskola med 8 avdelningar - - - 437

Summa 85 41 219 1675

Inklusive nyttotrafik + 5% - - - 1759
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TABELL 4.  Beräkning av alstrad trafik för alternativet med blandad bebyggelse

Trafikalstring Prästamarken INKLUSIVE VERKSAMHETER

Förklaring Villor Radhus Flerbostadshus Alstrade resor

Bostäder 85 41 129 944

Handel/Service 5675 kvm - - - 513

Förskola med 8 avdelningar - - - 437

Summa 85 41 129 1895

Inklusive nyttotrafik + 5% - - - 1989

ALTERNATIV INKLUSIVE VERKSAMHETER
I alternativet med verksamheter för handel och service i bottenplan på flerbostadshusen genereras totalt 
cirka 2000 fordon/dygn inklusive nyttotrafik, se beräkning i tabellen nedan.

SAMMANSTÄLLNING
De tre möjliga scenarierna för området med främst bostäder respektive med olika sätt att beräkna 
alstringen för verksamheter i bottenplan på flerbostadshusen skulle innebära cirka 1700 till 2000 alstrade 
fordon per dygn. Majoriteten av trafiken alstras från bostäderna. Alstringen från bostäderna, förskolan och 
verksamheterna beräknas var för sig vilket innebär en risk för dubbelräkning. Mycket av fordonstrafiken 
till och från förskolan antas vara samma fordon som ska till och från bostäderna och detsamma gäller för 
verksamheterna i bottenplan. Därför bedöms alstringen vara något lägre än det beräknade. Ett rimligt 
antagande bedöms vara att området alstrar cirka 1500 fordon per dygn för den planerade byggnationen.

• Villor är den bostadsform som genererar flest bilresor per bostad.
• Förskolan genererar cirka 25% av den totala alstringen i området.
• Handeln bör inte generera några större mängder trafik eftersom besökarna främst bedöms vara 

boende och kollektivtrafikresenärer.
• På grund av uppdelningen av bostäder, förskola och verksamheter finns det risk för dubbelräkning 

av trafiken. Därför antas den alstrade totala trafiken vara cirka 1500 fordon/dygn.

ALTERNATIV INKLUSIVE LOKALA VERKSAMHETER
Ett alternativ där verksamheterna i bottenplan på flerbostadshusen antas användas i första hand av lokala 
besökare som anländer med gång, cykel och kollektivtrafik utreds också. I alternativet antas 50% av den 
tidigare beräknade fordonsalstringen istället ske med gång, cykel eller kollektivtrafik, totalt genereras då 
cirka 1700 fordon/dygn inklusive nyttotrafik, se beräkning i tabellen nedan. Endast bostäder och förskola 
genererar cirka 1400 fordon/dygn.

TABELL 5.  Beräkning av alstrad trafik för alternativet med blandad bebyggelse

Trafikalstring Prästamarken INKLUSIVE LOKALA VERKSAMHETER

Förklaring Villor Radhus Flerbostadshus Alstrade resor

Bostäder 85 41 129 944

Handel/Service 5675 kvm - - - 257

Förskola med 8 avdelningar - - - 437

Summa 85 41 129 1638

Inklusive nyttotrafik + 5% - - - 1720
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Fördelning av trafik inne i området
Nedan visas en figur på hur den alstrade trafiken fördelar sig för baserat på bebyggelsen i området. Mest 
trafik förväntas i södra delen av Tommarpsvägen i anslutning till flerbostadshusen och förskolan.

TRAFIKENS PÅVERKAN PÅ DET ÖVERGRIPANDE NÄTET
Totalt sett genererar det nya området cirka 1800 fordon/dygn. I princip 100% av denna trafik kommer vilja 
passera järnvägen, antingen via den befintliga passagen i plan, eller vid en ny planskild passage strax väster 
om Kvidinge.

FIGUR 2. Fördelning av den alstrade trafiken från det nya området.

Korsningen Storgatan/Järnvägsgatan
En trafikmätning utfördes i slutet på augusti år 2018 
för korsningen Storgatan/Järnvägsgatan i anslutning 
till järnvägsstationen. Trafiken har räknats upp från år 
2018 till år 2040 med trafikuppräkningstal för EVA. För 
Skåne är prognosen år 2014–2040 ökning med 44% 
för personbilar och 53% för lastbilar. Resultatet syns i 
tabellen på nästa sida. 

FIGUR 3. Korsningen Storgatan/Järnvägsgatan. Bakgrundskarta: Open 
Street maps bidragsgivare
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TABELL 6.  Uppmätta trafikflöden år 2018, beräknade år 2040 med och utan utbyggnad

Gata Flöde 2018 (f/d) 2040 
(nollalternativ)

2040 
med utbyggnad

Västra Storgatan 2 100 (6%) 2 900 (6%) 3900

Norra Järnvägsgatan 1 100 (6%) 1 500 (6%) 3000

Östra Storgatan 1 900 (5%) 2 700 (5%) 3100

Södra Järnvägsgatan 450 (5%) 650 (5%) 750

TABELL 7.  Indata och resultat från kapacitetsberäkning i Capcal, utan utbyggnad 

Kapacitet utan utbyggnad

Gata Flöde (f/h) Kapacitet (f/h) Belastningsgrad

Västra Storgatan 218 1496 0,15

Norra Järnvägsgatan 122 823 0,13

Östra Storgatan 202 1676 0,12

Södra Järnvägsgatan 48 759 0,06

TABELL 8.  Indata och resultat från kapacitetsberäkning i Capcal, med utbyggnad

Kapacitet med utbyggnad

Gata Flöde (f/h) Kapacitet (f/h) Belastningsgrad

Västra Storgatan 292 1367 0,21

Norra Järnvägsgatan 226 757 0,30

Östra Storgatan 232 1698 0,14

Södra Järnvägsgatan 56 640 0,09

Utifrån trafikflödena ovan har kapacitetsberäkningar i programmet CAPCAL gjorts. För att beskriva 
kapaciteten i korsningen används belastningsgraden på de olika tillfarterna. Belastningsgraden beskriver hur 
stor del av tillgänglig kapacitet som används. Som gränsvärde används ofta belastningsgraden 0,8 per tillfart, 
det vill säga då 80 procent av tillfartens kapacitet har utnyttjats. En högre belastningsgrad bör undvikas. 
Beräkningarna för 2040 utan utbyggnad visar på belastningsgrader på som högst cirka 0,15 för Västra 
Storgatan, vilket innebär en god kapacitet för korsningen.

Vid utbyggnad av Prästamarken kommer i princip all trafik att gå ut via Norra Järnvägsgatan. Även vid en 
utbyggnad av Prästamarken kommer det dock inte att vara något kapacitetsproblem för trafiken på denna 
gata. Belastningsgraden stiger till cirka 0,30 på Norra Järnvägsgatan, men inte heller detta är något problem.
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FIGUR 4. Järnvägspassagen vid Sånnavägen, norr om järnvägen

Korsningen med järnvägen
Norra Järnvägsgatans korsning med järnvägen 
är den enda passagen över järnvägen för 
motorfordon inne i Kvidinge. Strax väster 
om Kvidinge finns en annan passage där 
Kärrarpsvägen korsar järnvägen. Båda 
passagerna sker i plan. Antalet passager 
med motorfordon vid Södra Järnvägsgatans 
passage är i nuläget cirka 1 000 f/d på vardagar 
och något fler på helger, 1 100 f/d. Med en 
uppräkning enligt Trafikverkets Eva-modell 
skulle trafiken 2040 utan utbyggnad vara 1 400 
f/d. Detta är dock troligtvis en överskattning 
eftersom modellen tar höjd för såväl generell 
trafikökning som utbyggnad i närliggande 
område och det inte finns några större 
utbyggnadsplaner utöver denna i Kvidinge 
som skulle kunna påverka trafiken här. Full utbyggnad beräknas generera drygt 1 500 f/d varav flertalet 
bedöms ha väg 21 som målpunkt och därmed kommer att korsa järnvägen. Totalt kan man räkna med 2 900 
f/d, vilket troligtvis ligger i överkant. 

Prognosen för järnvägstrafiken är fyrapersontåg per timma och två till tre godståg, totalt sex till sju tåg. 
Bomfällning sker cirka 75 sekunder för ett tåg och ytterligare en minut för dubbelmöte. Skyddsanordningen 
med bommar är godkänd för hastigheter upp till 160 km/h, vilket är det Skånebanan rustades upp för 2018.

KÖBILDNING VID BOMFÄLLNING
I tabell 6 ovan har det antagits att 15 % av maxtrafiken kör under maxtimman och att 2/3 av dessa kör i 
maxriktningen. Fullt utbyggt kan man utifrån detta förvänta sig som mest elva fordon i kö vid fällning för 
två tåg och sex fordon vid fällning för ett tåg. I realiteten kommer detta dock på en plats som denna att 
påverkas av att de boende vet vid vilka tider som bomfällningen sker och undviker dessa tider. Påverkan på 
kapaciteten bedöms som acceptabel i förhållande till konsekvensen att hänvisa till en planskildpassage som i 
så fall skulle ligga väster om Kvidinge och som skulle dela orten i två delar.

FÖRSLAG PÅ LÄNK VÄSTER OM KVIDINGE MED PLANSKILD KORSNING UNDER JÄRNVÄGEN
För fotgängare och cyklande finns två planskilda passager varav den ena ligger vid stationen och den andra 
i första hand är en viktig länk till skolan. Det är dock inte förbjudet att gå och cykla vid järnvägspassagen. För 
att minska antalet oskyddade trafikanter är det framför allt åtgärder för att göra de planskilda alternativen 
attraktiva som ger effekt. För planskildheten vid skolan är det framför allt en koppling mot Tommarpsvägen 
som är viktig samt att arbeta med sikt, belysning och trygghet. För planskildheten vid stationen är det 
framför allt placeringen av cykelställen som är viktigt för hur den används. Även kopplingen mellan de 
huvudsakliga cykelstråken i det nya området till tunneln påverkar hur den används. Tunneln vid stationen är 
betydligt modernare än den vid skolan, vilket innebär att sikt och belysning fungerar bättre här. 
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GATUSTRUKTUR OCH KARAKTÄR FÖR DET NYA OMRÅDET
Kategorisering enligt livsrumsmodellen
För att tydliggöra gaturummens framtida funktion och de olika trafikanternas prioritering i gaturummet har 
den så kallade livsrumsmodellen använts. I livsrumsmodellen klassificeras gaturummen genom att staden 
delas in i olika ”rum”:

• Frirum
• Integrerat frirum
• Mjuktrafikrum
• Integrerat transportrum
• Transportrum

Livsrumsmodellen är utvecklad i TRAST – Trafik för en attraktiv stad och kopplar samman gatans funktion 
och karaktär med den omgivande bebyggelsestrukturen. Gaturummets utformning och gestaltning ska 
tillsammans med den omgivande bebyggelsen tydliggöra gatans roll i trafiknätet.

Denna kategorisering har använts som utgångspunkt vid utformning och åtgärdsförslag för det nya området 
samt den intilliggande befintliga trafikmiljön.

FIGUR 5. Kategorisering enligt livsrumsmodellen för det nya området.
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Cykelinfrastruktur
En ny gång- och cykelbana med god framkomlighet föreslås längs Sånnavägens nordöstra sida i anslutning till 
det nya området. Vid framtida utbyggnader norrut kan denna cykelbana förlängas ytterligare för att fungera 
som en viktig länk mot järnvägsstationen och centrala Kvidinge. Det föreslås även en ny gång- och cykelbana 
längs Tommarpsvägens västra sida som kopplas ihop med den längs Sånnavägen.

Inne i området föreslås en ny gång- och cykelbana från korsningen Tommarpsvägen/Norra Kyrkogatan 
vid förskolan som kopplar till villorna i väst. Gång- och cykelbanan leds genom området i naturområdets 
ytterkant, vilket blir en trygg och säker skolväg.  En annan viktig gång- och cykelväg går från villorna i 
nordost, förbi Prästaparken och ner till stationstorget. Den kommer samla upp cyklister från stora delar av 
området som ska mot järnvägsstationen.

De viktigaste nya cykelbanorna ska beläggas med asfalt och ha en radie vid korsningspunkter på minst 30 
meter. Övriga kan ha en radie på minst 20 meter. Radien är viktig att behålla minst 30 respektive 20 meter 
så att kurvorna inte blir för snäva i korsningar för cyklisterna. Det är viktigt att gång- och cykelbanorna är väl 
belysta både inne i och utanför området.

FIGUR 6. Nya gång- och cykelbanor i rosa längs gatorna, och gröna är friliggande inne i området. Blå är förslag till förlängning av gång- och cykelportens 
ramp.
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3.5 m6.5 m2 m 2 m

FIGUR 7. Sektionsskiss för Sånnavägen

Gatusektioner
SÅNNAVÄGEN
Längs Sånnavägens nordöstra sida föreslås en ny 3,5 meter bred gång- och cykelbana, som separeras från 
motorfordonstrafiken med en två meter bred gräsremsa med träd. Gång- och cykelbanan bör inte placeras 
längre bort från körbanan än så för att kunna säkerställa god framkomlighet för cyklande, trafiksäkerheten i 
korsningar, samt för att underlätta regleringsformen.

Det finns en befintlig trottoar längs Sånnavägens västra sida, vars standard är låg. Trottoaren är grusbelagd 
och dess bredd varierar mellan cirka 1,2–1,5 meter. Den befintliga trottoaren bör breddas till två meter, samt 
beläggas med asfalt. 

Körbanebredden är i dagsläget 6,7 meter, men kan i framtiden minskas till 6,5 meter. Fördelen med 
smalare gaturum och att placera bebyggelse nära gatan är att det ger gaturummet en mjukare karaktär 
då upplevelsen av att man kommit in i ett samhälle förstärks, vilket bidrar till lägre hastigheter. Att cykla 
längs gatan bidrar även till större trygghet framförallt kvällstid då gaturummet är väl belyst och det finns en 
naturlig övervakning från husen intill.

TOMMARPSVÄGEN
Den södra delen av Tommarpsvägen har en övergripande karaktär med större bredd fram till förskolan 
jämfört med den norra delen, och det kommer även samlas upp mer trafik från det nya området på denna 
del. Därmed är det viktigt att införa en separerad gång- och cykelbana, som föreslås sträcka sig längs gatans 
västra sida. 

Tommarpsvägens norra del är idag grusbelagd, med kyrkogården på den östra sidan och åker på den västra. 
Då den västra sidan byggs kommer gaturummets inramning att förändras och upplevas betydligt smalare. 
För att behålla en liknande karaktär även i framtiden föreslås bredden på körbanan vara den samma som 
idag på 5,5 meter. Gång och cykling kan ske i blandtrafik då trafikflödena är och kommer vara låga, samt 
att gatans karaktär inte inbjuder till höga hastigheter. Det är ändå fördelaktigt med en separerad gång- och 
cykelbana som bidrar till en öppnare plats, samt ansluter till gång- och cykelbanan längs gatans södra del för 
att säkerställa god trygghet, säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.
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5.5 m2 m 3,5 m

FIGUR 8. Sektionsskiss för norra delen av Tommarpsvägen

FIGUR 9. Norra delen av Tommarpsvägen FIGUR 10. Södra delen av Tommarpsvägen , i korsningen med Sånnavägen
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ANSLUTNINGAR/KORSNINGSPUNKTER TILL NYA OMRÅDET

Sånnavägen/Bleckslagaregatan
En anslutning till det nya området föreslås riktas mot Bleckslagaregatan så att en ny fyrvägskorsning skapas. I 
korsningens södra del är radien idag cirka 8–9 meter, men skulle kunna minskas till 6 meter för att skapa mer 
utrymme för gående, och bidra till lägre hastigheter hos motorfordonstrafiken. 

Sånnavägen/Hantverkaregatan
En anslutning till det nya området föreslås riktas mot Hantverkaregatan så att en ny fyrvägskorsning skapas. 
Korsningspunkten kommer medföra ökad uppmärksamhet hos bilförarna, vilket är positivt inför sträckan förbi 
järnvägsstationen där låga hastigheter eftersträvas. 

Sånnavägen förbi järnvägsstationen
I höjd med Stationstorget bör gatan anpassas för att gående och cyklande ska kunna passera mellan 
järnvägsstationen och torget/det nya bostadsområdet. Denna del skulle med fördel kunna höjas upp för 
att säkerställa låga hastigheter hos motorfordonstrafiken. Sträckan blir cirka 85 meter och kan med fördel 
anläggas i något annat material än asfalt för att ytterligare uppmärksamma bilförare på att oskyddade 
trafikanter rör sig här.
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FIGUR 11.  Principiell utformningsskiss för korsningen Sånnavägen/Bleckslagaregatan
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Tommarpsvägen/Sånnavägen

Korsningen Tommarpsvägen/Sånnavägen kommer att vara en mycket viktig korsning för framför allt elever 
från det nya området som ska till skolan. Korsningen bör höjas upp för att förbättra trafiksäkerheten och 
prioritera gående och cyklande. Korsning bör kopplas direkt mot tunneln som en del i att göra denna mer 
attraktiv. 

FIGUR 12.  Principiell utformningsskiss för korsningen Sånnavägen/Hantverkaregatan samt sträckan förbi järnvägsstationen
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FIGUR 13.  Principiell utformningsskiss för korsningen Tommarpsvägen/Sånnavägen
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FÖRSKOLANS PLACERING
Den planerade förskolan kommer att alstra runt 450 bilresor per dag, vilket blir en betydande andel för det 
nya området. Hur förskolan placeras kan ha effekt på hur föräldrar tar sig dit, där ett stationsnära läge är 
positivt för kollektivtrafikresandet. Om vägen till förskolan är på samma väg som till tåget ökar potentialen 
för resor med cykel eller till fots vid hämtning och lämning, vilket även leder till mindre biltrafik. 

För de som pendlar med bil till arbetet kommer troligtvis en betydande andel även att hämta och lämna sina 
barn med bil, vilket ställer krav på säkra anslutningar och parkeringsmöjligheter intill skolan. Samtidigt är 
det viktigt att inte överdriva antalet parkeringsplatser för att inte uppmuntra till onödig bilkörning till och från 
skolan. 

Sett ur ett perspektiv där Kvidinge fortsätter att byggas ut nordväst om Prästamarken är förskolan väl 
placerad. Förskolan ligger också bra till för barn i från södra delarna av Kvidinge.  En befintlig förskola finns 
dessutom i södra delen av Kvidinge.

Planerad placering av förskolan har närhet till järnvägsstationen och ger goda förutsättningar att hämta och 
lämna i samband med kollektivtrafikresa. I det stora perspektivet i Kvidinge ger inte en ändrad placering 
inom planområdet några större vinster. I det här fallet så finns det även många andra kvaliteter med att 
placera förskolan vid föreslaget läge, framförallt närheten till naturreservatet, som har bedömts överväga 
potentiella nackdelar ur trafikhänseende. 

FIGUR 14. Förskolans placering i Kvidinge. Det nya området ligger inom 500 meter, och en stor del av övriga orten inom en kilometer. Bakgrundskarta: 
Open Street maps bidragsgivare
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PARKERINGSBEHOV FÖR DET NYA OMRÅDET
Bilinnehav Åstorps kommun
UNDERLAG FRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN
För att uppskatta framtida parkeringsbehov för den nya bebyggelsen har det nuvarande bilinnehavet i 
Åstorp studerats. Statistiken som redovisas i tabellen nedan har hämtats från statistiska centralbyrån.
TABELL 9.  Statistik från Statistiska centralbyrån, uppdaterad 20170216

År 2014 2015 2016

Antal personbilar i Åstorps kommun 7636 7752 8019

Enligt Statistiska centralbyrån bodde det 15 828 invånare i Åstorps kommun år 2017. 

Bilinnehav i Åstorps kommun:
8019 bilar/15 828 invånare ~ 0,5 bilar/invånare i Åstorps kommun

Det antas att bilinnehavet är 15% högre i Kvidinge jämfört med kommunen i genomsnitt, vilket ger:
0,5+0,15 = 0,65 bilar/ invånare i Kvidinge. 

RESVANEUNDERSÖKNING SKÅNE 2013
En jämförelse kan göras med resevaneundersökningen för Skåne 2013, där Kvidinge faller in under kategorin 
”mindre tätort”, inringat i figuren nedan. 

1,72 bilar/hushåll på landsbygden
1,34 bilar/hushåll i mindre tätorter.
0,97 bilar/hushåll i större tätorter

Bland de förvärvsarbetande och bland föräldralediga finns den största andelen med två bilar i hushållet (35 
%). För mindre tätorter: 1,37 bilar/hushåll

FIGUR 15. Bilinnehav i hushållet i olika ortstyper (Resvaneundersökning Skåne 2013). Kvidinge kan passar bäst in under kategorin "mindre tätort" 
(Resvaneundersökning Skåne 2013)..
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Slutsats
Från statistiska centralbyrån har statistik om antal personer per hushåll i Åstorps kommun för olika 
bostadstyper inhämtats. 

10% av boendeparkeringsplatserna bör reserveras för besökande, som lämpligen grupperas i mindre enheter 
och fördelas över området för att undvika parkering på gatan.

Med hjälp av underlaget ovan har tabellen nedan kunnat tas fram, som redovisar ett möjligt framtida behov 
av parkering för olika bostadstyper i Kvidinge.

Bostadstyp Invånare/ 
hushåll

Bilar/ hushåll 
i Åstorps 
kommun

Bilar/ hushåll 
i Kvidinge 

(+15%)

Behov av bilplatser/hushåll, inklusive 10 
% extra platser för besöks-parkering

Villor 2,8 1,4 1,61 1,7

Radhus 2,4 1,2 1,38 1,5

Flerbostadshus 2,1 1,05 1,20 1,3

TABELL 10.  Uppskattat framtida behov av parkering
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KVIDINGE STATION
Färdmedelsfördelning och parkeringsbehov
Idag har Kvidinge station cirka 370 resande per dag, och Skånetrafikens prognos för år 2030 är cirka 750 
resande per dag. 

Det ska dock tilläggas att vid invigningen av Kvidinge station var prognosen 650 resande per dag, vilket 
skulle kräva en ökning på 40 % inom två år. Det är därmed rimligt att tänka sig att prognosen är något högt 
uppskattad.

Det antas att 95 % av resenärerna till/från Kvidinge station är utpendlande, vilket blir 710 resenärer. Det 
antas även att 90 % av dygnets resenärer är samtida.  

Vid inventeringen var samtliga pendelparkeringar intill Kvidinge station näst intill tomma. Det är rimligt att 
få väljer att köra bil från hemmet till Kvidinge station. Kvidinge har ett relativt litet omland, det är troligen få 
som bor utanför Kvidinge som kör in till orten för att resa vidare med tåget. Avstånden inom Kvidinge är korta, 
nästan hela orten täcks in inom en radie på 1 km från stationen. Det är alltså rimligt att de flesta går eller 
cyklar till stationen.

Om det istället utgås från att 25% av de som pendlar med tåg från Kvidinge cyklar till stationen, blir också 
slutsatsen att det finns ett behov av cirka 160 cykelparkeringsplatser enligt tabellen nedan.

TABELL 11. UPPSKATTAD FÄRDMEDELSFÖRDELNING OCH PARKERINGSBEHOV FÖR KVIDINGE STATION

Färdmedel Utpendlande 
(Totalt 710) 

Inpendlande 
(Totalt 40)

Parkeringsbehov

Andel Antal Andel Antal Parkerande /dygn Samtida parkerande (90%)

Cykel 25% 178 1% 1 178 160

Gång 74% 525 99% 39    

Kollektivtrafik 0% 0 0% 2    

Bil 1% 7 0% 0 6 5

Ett stort antal pendelparkeringsplatser för bil kan 
tas bort utan att tillgängligheten till stationen 
försämras. Den större pendlarparkeringen på 
järnvägens norra sida ligger på mark som blir 
viktig i anslutning till det planerade torget och 
bör kunna nyttjas bättre för andra ändamål, som 
t.ex. cykelparkering och som del av torgmiljön som 
kopplar ihop Prästamarken med tågstationen och 
södra Kvidinge. Det skulle även vara positivt för 
gatans karaktär med bebyggelse på båda sidor för 
att få ner trafiktempot. 

FIGUR 16. Bilparkering vid kvidinge station
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Gång- och cykelportar under järnvägen
Båda gång- och cykelpassagerna under järnvägen har långa ramper och dålig sikt. Den västra passagen är 
nyare och har en mer estetiskt tilltalande utformning med bland annat anordnade planteringar. Troligtvis rör 
sig gående och cyklande främst över järnvägen i plan, vilket även observerades under inventering.

Trappan på den norra sidan av den västra passagen borde kunna breddas och riktas något bättre mot andra 
stråk. Detta skulle även vara en lämplig placering för cykelparkering.

Den östra gång- och cykelpassagen under järnvägen har potential till att kunna rikta en av de norra ramperna 
mer direkt upp mot Sånnavägen/planområdet. Vi inventeringen sågs tecken på att människor vill röra sig i den 
riktningen i form av upptrampade stigar.

FIGUR 17.  Den östra befintliga passagen under järnvägen FIGUR 18.  Den västra befintliga passagen under järnvägen

FIGUR 19.  Illustration över sträckning genom den östra befintliga gång- och cykelporten under järnvägen enligt den gröna slingan. Den blå slingan visar 
hur ramperna hade kunnat rätas ut västerut. 
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