
1

STRANDBADENS BYAFÖRENING
info@strandbaden.info • www.strandbaden.info

Vägen som Vägverket glömde
Juni 2021
Strandbadenborna – framförallt de som bor utmed väg 111 – har väntat länge 
på en ny väg utanför byn. Strand-Bulletinen har gjort en djupdykning i arkivet 
ända tillbaka till 1966, men säkert har vägen diskuterats långt tidigare än så. 
Vi citerar klipp från Helsingborgs Dagblad m fl medier och låter citaten tala för 
sig själva.
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Forbats generalplan 1954-1959
Henrik Ranby berättar i sin bok ”Åkdon, blick 
och landskap” att arkitekten Fred Forbat 
arbetade med en översiktlig planering av 
Kullahalvön åren 1954-1959. Hans arbete 
resulterade i Generalplan för Brynnby 
kommun som avsåg de kommande 25 åren. I 
planen förespråkade han en tvåfilig 
huvudväg öster om Strandbaden och 
Nyhamnsläge.

60 år senare har inget hänt. Planen om en 
ny väg öster om byarna dyker upp i pressen 
med jämna mellanrum och politikerna ”ska 
sätta ner foten”.

Nuvarande väg 111 fick nummer 45 när väg-
nummer infördes på 1940-talet. Sträckan 
mellan Helsingborg och Mölle blev riksväg 
22 år 1962. Beteckningen ändrades 1985 till 
länsväg 111.

Vägverket lades ned 31 mars 2010, och 
verksamheten togs över av Trafikverket.

Nedan återges citat från olika medier. Våra 
kommentarer står inom hakparenteser. 

9 oktober 1966 (okänd tidning)

9 oktober 1966 (okänd tidning).

”Den planerade nya vägen Höganäs-Mölle 
torde inte komma att påbörjas under de när-
maste 15 åren [dvs före 1981].”

20-26  mars 1978 (HD)
”Väg 22:s norra del, från Höganäs till Mölle, 
är ett stort problem som inte lösts hittills. 
Trafiken genom Strandbaden och Nyhamns-
läge medför buller och avgaser för de kring-
boende. Och risker för äldre och yngre som 
skall passera 22:an.

– Men problemet kanske snart är ur 
världen. Höganäs och vägförvaltningen har 
börjat närma sig varandra i en lösning som 
jag tror alla kan ställa upp på, säger Stefan 
Romare [stadsplanechef/stadsarkitekt i 
Höganäs].

20-26 mars 1978 (HD).

– Istället för den befintliga vägen skulle 
byggas en ny från väg 112 i Höganäs till strax 
norr om Nyhamnsläge. Vägen skulle dras en 
kilometer på östra sidan av Nyhamnsläge.”

10 december 1985 (HD)
”Nu lägger vägverket fram sitt konkreta för-
slag om ny sträckning av väg 22 norr om cen-
trala Höganäs. Den nya vägen planeras gå 
utanför centralorten norr om Ängelholms-
vägen och även öster om Strandbaden och 
Nyhamnsläge.

Nu har vägverket skickat planen på remiss 
till kommunen bl a, och det är tänkt att den 
ska prövas i samband med att nuvarande 

10 december 1985 (HD).

plan revideras. Går allt som beräknat kan den 
finnas med i den nya planen 1988.”

29 juli 1993 (HD)
”I höst ska länsstyrelsen besluta om en ny 
trafikanläggningsplan för de kommande tio 
åren [1993-2003]. Såväl vägverket som 
Höganäs kommun arbetar för att en omlägg-
ning av väg 111 runt Viken, norra Höganäs 
och Nyhamnsläge ska infogas i planen. Väg-
verket tar fram förslag på plan åt länssty-
relsen och kommunen ser till att den nya 
vägens sträckning tas med i stadsplane-
ringen.

– Vi håller på att ändra detaljplaner så att 
den nya vägen kan byggas, säger Karl-Erik 
Persson på stadsbyggnadskontoret.

–   –   –
– Vi har lite pengar, säger Michael Gedda 

på vägverket i Skåne.
– Som det ser ut nu ligger en ombyggnad 

av väg 111 sent i tioårsperioden [alltså 2002-
2003].”

21 september 2011 (Sveriges 
Radio)
”Byaföreningen vill ha väg före 2035
När representanterna för näringsliv och sam-
hälle höll det så kallade Möllemötet igår kväll 
på Krapperup, så kantades väg 111 norr om 
Höganäs av stora banderoller. 

Det var byföreningen i Strandbaden som 
ville påpeka för makthavarna vikten av att 
snabbt bygga en led utanför samhället.

– Vi kommer inte över vår bygata, på som-
maren är det 7 000 [fordon] om dagen, säger 
Ragnar Falck i byföreningen.

De hoppas att många av de höga poten-
tater som besöker Möllemötet ska se de 
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många och stora banderollerna med texten 
Bygg 111 östra nu. Man vill ha en ny förbifart 
runt bebyggelsen på vägen mot Mölle.

Statliga myndigheter har sagt 2035, men 
kommunalrådet Peter Kovacs hoppas på för-
bifart långt tidigare.

– Jag är litet mer optimistisk, jag tror att vi 
pratar om en 10 till 15-årsperiod [2021-2026]. 
Det är den fråga vi lobbar hårdast för hos 
Trafikverket, säger Peter Kovacs.”

3 februari 2016 (HD)
”Kommunen sätter ner foten om 111:an
Kommunen har tagit fram ett förslag till hur 

Strandbadens Byaförening arrangerade kampanjen ”BYGG 111 ÖSTRA NU” 2011. Här visar Trafik-
gruppens Eva Sture banderollerna längs väg 111. Foto: Sveriges Radio, 21 september 2011.

111:an kan få en ny sträckning norrut från 
Höganäs. Det ska underlätta utvecklingen i 
Strandbaden och Nyhamnsläge.

Under 2016 ska kommunens nya över-
siktsplan klubbas. I den drar man upp riktlin-
jerna för hur mark ska användas och kom-
munen utvecklas när det gäller bostäder 
och trafik

Nu finns ett förslag till väg om 111:an får 
en fortsättning norrut från Höganäs, som 
kommunen vill.

– Vi sätter ner foten för sträckningen fram 
till Margreteberg i en första etapp, säger 
kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács 
(M).

Förslaget är att vägen ska ansluta till 
södra Strandbaden strax norr om Skjutbane-
vägen och till södra Nyhamnsläge söder om 
Fiskvägen i etapp två.

Sedan tidigare finns ett förslag till vägens 
sträckning utanför Höganäs, men för fort-
sättningen norrut fanns bara ett grovt 
område i planförslaget. Nu avgränsas en 
vägkorridor.

–   –   –
Just nu genomförs en så kallad åtgärds-

valsstudie tillsammans med Trafikverket. 
Den ska ge en gemensam syn på hur vägen 
ska utvecklas.”

6 september 2018 (HD)
”Väg 111:s framtida sträckning klar
I kommunens översiktsplan ritas den nya 
sträckningen av väg 111 mellan Höganäs 
och Strandbaden längre österut. Nu ska 
planen ut på granskning igen.

–   –   –
– Vi föreslår att 111:an ska gå utom hela 

Tjörröd och öster om en skog kommunen 
nyligen köpt. Sen ska den ansluta till Skjut-
banevägen vid tippen, säger Ulf Molin (C) 
som också sitter i planutskottet.

– Vägen ska gå utom Pannkaksladans 
mark så att den kan fortsätta bedriva sin 
verksamhet, fortsätter han.

Men hur det ser ut längre norrut förbi 
Strandbaden och Nyhamnsläge är inte 
hundra fastlagt i översiktsplanen.

– Vi har bara ritat in den med pilar. Vi 
måste sätta ner foten och ha ett separat 
utredningsuppdrag kring detta igång, säger 
Peter Schölander.”

29 juli 1993 (HD):
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8 juni 2021 (Trafikverket)
Strand-Bulletinen ställde några konkreta 
frågor till Trafikverket 27 april 2021. 

– Vilken trafikmängd visar de senaste 10 
 årens trafikmätningar i Strandbaden?

Från: martin.albrektsson@trafikverket.se 

Skickat: den 8 juni 2021 09:57

Till: ragnar.falck@falcks.eu

Ämne: SV: Angående ärende trv#1145032 hos Trafikverket

Hej,
Trafikmätningar görs med bestämda tids intervall, vilka skiftar beroende på typ av väg. Riksvägar och Europavägar 

mäts vart 4:e år och övrigt vägnät mäts vart 12:e år. Informationen från dessa mätningar hjälper oss exempelvis i 

våra bedömningar när det gäller att planera och dimensionera insatser för drift- och underhållsåtgärder, samt var 

åtgärder främst bör prioriteras på vårt vägnät.

Trafikräkningen görs vid ett par tillfällen under ett och samma år. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt 

mäts sträckan vid olika tidpunkter under året och under olika veckodagar. När mätningarna är genomförda läggs 

dessa ut på Trafikverkets hemsida enligt följande länk: 

http://vtf.trafikverket.se/setrafikinformation

 
Trafikverket får sina direktiv för trafiksäkerhetsåtgärder från Region Skåne via Regional plan för transportinfra-

struktur. I den regionala planen finns utpekade medel för att kunna utföra mindre trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i närtid. När det gäller större omfattande åtgärder, så som en ny sträckning av väg 111, behöver detta pri-

oriteras som en brist för Trafikverket att utreda enligt den regionala planen. Således bör ett sådant önskemål 

spelas in till den kommunala eller regionala politiken att driva frågan.

Du kan läsa mer om den Regionala planen för transportinfrastruktur via denna länk:

Skåne: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/infrastrukturplanering/

Det finns inga planerade åtgärder på väg 111 genom Strandbaden idag.

Med vänlig hälsning

Martin Albrektsson 

Åtgärdsplanerare

Planering Region Syd

martin.albrektsson@trafikverket.se

– Vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
 planeras i Strandbaden den närmaste 
 tiden?

– När kommer en ny väg 111 att byggas 
 utanför Strandbaden?

Trafikverkets svar 2021-06-08:

Det har i alla fall hänt något med vägstandarden sedan 1920 när Arthur Rube tog 
den här bilden strax norr om Strandbadens station (den högra byggnaden).
Till vänster syns slaktare Möllers hus på Kullagatan 202, uppfört 1918 samt Hotell 
Strandbadens annex på Kullagatan 201, okänt byggår men troligen omkring 1912.
I framkant på bilden syns stenen och stengärdesgården som markerade gränsen 
mellan Brunnby och Väsby socknar (Brunnby på hitsidan).
Bild: Höganäs Museum


