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SAMMANFATTNING

Hastighetsplanen för mindre orter i Vellinge kommun har arbetats fram enligt 
metodiken i handboken ”Rätt fart i staden - Hastighetsnivåer i en attraktiv 
stad”. Den omfattar följande orter: Arrie, Gessie Villastad, Mellan-Grevie, 
Norra Håslöv, Södra Håslöv, Vattle, Vellinge väster, V. Ingelstad samt 
Ö. Grevie/Möllevången. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafik-
systemet efter ortens förutsättningar, samt skapa ett underlag för beslut om 
nya, justerade hastighetsgränser. 

Gaturummen i de tättbebyggda områdena har delats upp i ett stort antal 
homogena länkar som var och en har inventerats och bedömts utifrån gatans  
karaktär enligt livsrumsmodellen och den dimensionerande trafiksäkerhetssi-
tuationen. Tillsammans med information om bland annat trafiknät och befint-
liga hastigheter har informationen matats in i ett kalkylark som är själva verk-
tyget i analysfasen. I dagsläget har kommunerna rätt att inom tättbebyggt 
område använda sig av alla jämna 10-steg från 30 till 110 km/h samt gång-
fart. På sikt bör kommunerna dock sträva efter att använda hastighetsgrän-
serna 30, 40, 60, 80 och 100 km/h samt gångfart.

I Ö. Grevie och V. Ingelstad kommer det att ske relativt stora strukturföränd-
ringar i samband med att orterna får stationer för persontåg. Några helt nya 
vägar kommer att byggas och vissa befintliga vägar får annan funktion. En 
separat analys har gjorts för dessa orter som presenteras i ett eget kapitel. 

Med nulägesbeskrivningen och analysen som grund har ett antal principer 
för hastighetsbegränsningarna tagits fram. Förslaget till nya hastighets-
gränser presenteras i kartor på sidorna 30 till 32 samt sidan 37. Ambitionen 
med hastighetsplanen är att ta fram en väl avvägd hastighet på varje enskild 
gata/väg. Hastigheten ska både avspegla gatans funktion och dess utform-
ning. Följande principer gäller:

• 60 km/h: Sträckor som ingår i det övergripande nätet får 60 
km/h, på grund av höga tillgänglighetsanspråk för bil- och buss-
trafik. Gång- och cykeltrafiken måste vara separerad.

• 50 km/h: Sträckor som ingår i huvudnätet men som är viktiga 
genomfartsvägar för både bil- och busstrafik och har ett relativt 
stort flöde av bilar, får 50 km/h. Gång- och cykeltrafiken måste 
vara separerad.

• 40 km/h: Små orter som huvudsakligen består av en väg genom 
orten, får 40 km/h i hela orten. Orterna kännetecknas av att 
bebyggelsen är tät längs vissa delar och gles längs andra.

• 30/40 km/h: Orter där en tydlig skillnad finns mellan huvud-
nätet och lokalnätet får 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på 
lokalnätet. Små orter som huvudsakligen består av en väg genom 
orten, men där bebyggelsen delvis är mycket tät och ligger nära 
vägen får 30 km/h på täta delar och 40 km/h i glesa delar. 
Vägarna genom dessa orter är delvis krokiga vilket leder till 
begränsad sikt.

För att kunna införa förslaget till nya hastighetsgränser behöver åtgärder 
vidtas (se mer sidan 38). De viktigaste är:

• Utbyggnad av separerade gångbanor eller gång- och cykelbanor 
(beroende på ort) där föreslagen hastighetsgräns blir 40 km/h. 

• Översyn av behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i kors-
ningspunkter (busshållplatser och övergångsställen) på vägar som 
föreslås få 50 eller 60 km/h.

• Utred behovet av fysiska åtgärder med syfte att nå efterlevnad av 
de nya hastighetsgränserna.

• Säkerställ att föreslagen höjning från 50 till 60 km/h i Arrie inte 
innebär problem med buller.
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INLEDNING

Denna hastighetsplan för mindre orter i Vellinge kommun har arbetats fram 
enligt metodiken i handboken ”Rätt fart i staden – Hastighetsnivåer i en 
attraktiv stad”. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter 
ortens förutsättningar, samt skapa ett underlag för beslut om nya, justerade 
hastighetsgränser. Förordningen om nya hastighetsgränser började gälla 2 
maj 2008 och innebär att beslut kan tas om hastighetsgränser från 30 till 
120 km/h i 10-steg. Jämfört med tidigare ställs större krav på beslutsunder-
laget, och varje hastighetsförändring måste vägas mot de olika transportpo-
litiska delmålen, särskilt trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

Under år 2010 och 2011 arbetades ett förslag fram till nya hastighetsgränser, 
en hastighetsplan, för ett antal utvalda orter i Vellinge kommun (etapp 1). 
Efter att förslaget varit på remiss, antogs planen i 25 oktober 2011. Denna 
hastighetsplan omfattar de tättbebyggda områden som inte ingick i etapp 1, 
vilka är: Arrie, Gessie villastad, Mellan-Grevie, Norra Håslöv, Södra Håslöv, 
Vattle och Vellinge väster. Analysen omfattar även en komplettering av den 
översyn som påbörjades i etapp 1 för orterna Västra Ingelstad och Östra 
Grevie/Möllevången, men som inte slutfördes på grund av de stora ombygg-
nadsplaner som finns i orterna med tanke på utbyggnaden för persontågs-

trafik. I och med denna plan finns nu ett förslag till nya hastighetsgränser för 
alla tättbebyggda områden i Vellinge kommun. 

Hastighetsanalysen för Vellinge kommun omfattar en nulägesanalys av 
dagens hastighetsgränser och de olika egenskaper som trafikmiljön har. 
Därefter görs en analys av de olika egenskaperna där nya hastighetsgränser 
testas för att skapa så stor uppfyllelse av målen som möjligt. När en målbild 
skapats för framtida hastighetsgränser, görs en analys av dagens brister i 
utformningen och åtgärdsförslag för att nå en utformning som stämmer 
överens med målbilden för de nya hastighetsgränserna. Slutligen redovisas 
en hastighetsplan med förslag till åtgärder kommunen bör genomföra för att 
kunna införa nya hastighetegränser.

De nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt fart i staden, 
ger möjligheter att låta stadens olika karaktärer och anspråk avspegla sig i 
hastighetsgränserna, förbättra trafiksäkerheten där det behövs och framkom-
ligheten där det behövs. Analysen ger stöd för all planering för att utveckla 
Vellinge kommun till en ännu attraktivare kommun att leva och vistas i.

Utdrag ur kalkylarket som 
används för analys enligt 
metodiken i ”Rätt fart i staden”
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NULÄGESBESKRIVNING

Nulägesbeskrivningen är en sammanfattning av de utvalda gaturummen 
enligt de fem stadsbyggnadskvaliteter som beskrivs i TRAST (Trafik för en 
Attraktiv Stad). Varje kvalitet mäts eller redovisas på olika sätt.

• Stadens karaktär - redovisas som ”livsrum”
• Tillgänglighet – redovisas som ”trafiknät” 
• Trygghet – redovisas som ”uppmätta och upplevda störningar”
• Trafiksäkerhet – redovisas som ”dimensionerande trafiksäkerhets-

situation”
• Miljö och hälsa – redovisas som ”uppmätta och upplevda stör-

ningar”

Förutom ovanstående kvaliteter redovisas också nuvarande hastighets-
gränser. Alla kvaliteter påverkar och påverkas av trafikens hastighet i gatu-
rummet och utgör därför grunden till framtagandet av hastighetsplanen. 
Respektive kvalitet beskrivs nedan. 

BEFINTLIGA HASTIGHETSGRÄNSER

Idag är 50 km/h den vanligaste hastighetsgränsen inom de tättbebyggda 
områdena (se kartor följande sidor). I några av orterna har flertalet gator 
30 km/h. På ett fåtal gator gäller rekommenderad hastighet 30 km/h. I 
V. Ingelstad och Ö. Grevie/Möllevången går väg 101 genom de tättbe-
byggda områdena. På denna sträcka förekomer 60 km/h. Kartorna visar de 
hastigheter som gäller enligt de lokala trafikföreskrifterna. På några ställen i 
kommunen finns dock andra skyltar med hastigheter utplacerade. 

TRAFIKNÄT

Trafiknäten för biltrafik, kollektivtrafik samt utryckningstrafik är en del av nulä-
gesbeskrivningen. Bilnätet delas in i ett övergripande nät, ett huvudnät samt 
ett lokalnät. Det övergripande nätet används av trafik som har regionala eller 
nationella start- och målpunkter. Väg 101 som går genom Ö.Grevie/Mölle-
vången, V. Ingelstad och Arrie, tillhör det övergripande nätet.

Huvudnätet motsvarar de större, mest trafikerade vägarna inom orterna som 
kopplar ihop ortens olika områden och genomfartsvägarna i de mindre 
orterna. För att huvudnätet ska locka till sig trafik från lokalnätet behöver 
huvudgatorna ha en bättre framkomlighet och högre hastighet för biltrafiken 
jämfört med gatorna i lokalnätet. Lokalnätet har till syfte att leda trafiken 
inom områden och här är samspelet mellan biltrafiken och de oskyddade 
trafikanterna en viktig fråga. Huvudvägnätet har ett hastighetsanspråk på 
minst 50 km/h och lokalnätet på minst 30 km/h. Eftersom de inventerade 
orterna är små och i vissa fall i princip endast består av genomfartsvägar, 
finns merparten av de vägar som tillhör lokalnätet i de större orterna Gessie 
villastad, Ö. Grevie och V. Ingelstad.

Kollektivtrafiknätet delas in i nät för region-, stom- och stadsbusslinjer. Regi-
onbusstrafik trafikerar endast sträckor inom tättbebyggt område i Vellinge 
väster, Ö. Grevie, V. Ingelstad och Arrie. Linje 379 som går i V. Ingelstad 
och Arrie, körs antingen med taxi och måste förbeställas eller samkörs med 
skolbuss. Sträckor där denna linje trafikerar har angetts som stadsbusslinjenät 
eftersom den inte har samma krav på tillgänglighet.

Primära utryckningsvägar har schablonmässigt antagits vara samma som 
huvudnätet eller det övergripande nätet för biltrafik.
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Vellinge väster

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät

Gessie Villastad

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät
l

0 250 500125 Meter
l

0 250 500125 Meter

rek. 30 km/h
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Mellan-Grevie

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät

Vattle

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät
l

0 250 500125 Meter
l

0 250 500125 Meter
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Arrie

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät

Norra och Södra Håslöv

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät
l

0 250 500125 Meter
l

0 250 500125 Meter
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Östra Grevie/Möllevången

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät

Västra Ingelstad

Befintliga hastighetsgränser
30 km/h

50 km/h

60 km/h

Tättbebyggt område

Övrigt vägnät
l

0 250 500125 Meter l 0 250 500125 Meter
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LIVSRUM

För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande 
till gatans och gaturummets funktion och utformning görs en analys enligt 
”Livsrumsmodellen”. I denna modell delas staden eller orten i tre olika rum: 
frirum, mjuktrafikrum och transportrum. Dessutom används två ”mellanrum”: 
integrerat frirum och integrerat transportrum.

Livsrumsmodellen används som stöd för att dela in gaturummen efter dess 
karaktärsdrag. Ortens karaktär bedöms med utgångspunkt från gaturummets 
väggar och vilka anspråk de gör på golvet i gaturummet. Ett bra utformat 
gaturum med väggar som passar ihop med golvets utformning blir självför-
klarande och lätt att förstå för alla som vistas i rummet. 

Illustration Livrumsmodellen ur Trafik för en Attraktiv Stad.

Hastighetens betydelse för karaktären gör att ett integrerat frirum maximalt 
bör ha gångfart, ett mjuktrafikrum maximalt 30 km/h och ett integrerat trans-
portrum maximalt 50 km/h för att uppnå god kvalitet för stadens karaktär.
På nästa sida redovisas en sammanställning av livsrummens olika karaktärs-
drag, i form av en matris, som använts som utgångspunkt vid inventeringen av 
gaturummen . Utöver dessa karaktärsdrag har även hänsyn tagits till gatans 
läge i ortsstrukturen.

I de inventerade orterna förekommer endast karaktärerna mjuktrafikrum och 
integrerat transportrum (se exempel i foton på kommande sidor). Av dessa 
två karaktärer finns olika kombinationer gällande väggar och golv. På vissa 
sträckor har både golv och väggar bedömts vara mjuktrafikrum alterna-
tivt integrerat transportrum, medan på andra sträckor är väggarna av en 
karaktär och golvet av en annan. Med tanke på trafikanternas upplevelse 
och förståelse för hastighetsgränserna, är det negativt om väggarna och 
golvet har olika livsrum. 

Gator där golvet bedömts vara integrerat transportrum karaktäriseras av att 
oskyddade trafikanter rör sig längs gatan, i kanterna, men de har inget stort 
korsningsbehov förutom i specifika punkter. Bilar dominerar över de oskyd-
dade trafikanterna. I de fall golven bedömts vara mjuktrafikrum beror detta 
på att gatan är smalare, ibland grusbelagd, och har en sådan utformning 
som gör att oskyddade trafikanter rör sig mer över hela körbanan.

Huruvida väggarna bedömts som integrerat transportrum eller mjuktrafikrum, 
beror på hur tät bebyggelsen är och därmed hur tätt det är med entréer. 
Väggarna på renodlade bostadsgator, såsom villagatorna i Gessie villastad, 
Ö. Grevie och V. Ingelstad, har alltid bedömts som mjuktrafikrum. 
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FORDON OSKYDDADE 

TRAFIKANTER
KORSNINGSBEHOV

GC
FUNKTION 

MILJÖ
BEBYGGELSE ENTRÉER

FRIRUM 

F
GÅENDE / CYKLISTER

Ingen motorfordons-
trafik!

Renodlat vistelserum 
för oskyddade trafi-
kanter såsom torg, 
park, gc-vägar, bilfria 
områden

INTEGRERAT 
FRIRUM 

IF

GÅENDE / CYLISTER
Motorfordonstrafik

Färdas i gatan Inget korsningsbehov, 
vistas redan i gatan

Yta / rum för gång- o 
cykeltrafikanter med 
angöringstrafik till fast-
ighet

Bebyggelsen tät och 
i direkt kontakt med 
gaturummet

Många, tätt place-
rade entréer i direkt 
anslutning till gatu-
rummet

MJUKTRAFIKRUM

M
GÅENDE / CYKLISTER

MOTORFORDON
Samspel!

Färdas i gatan, längs 
kanterna

Stort korsningsbehov, 
längs hela gatan

Större delen av tätortens 
gaturum, ofta blandad 
stadsbebyggelse

Tät eller mer gles 
bebyggelse, som gör 
anspråk på kontakt o 
närvaro, inte alltid i 
direkt anslutning

Många entréer eller 
tätt med entréer, indi-
rekt mot gaturummet

INTEGRERAT 
TRANSPORTRUM 

IT

MOTORFORDON
gående / cyklister

Färdas på separerad 
gång- o cykelväg 
i gaturummet eller 
längs kanten av gatu-
rummet

Litet korsningsbehov, 
endast i korsnings-
punkter

Huvudsakligen ett trans-
portrum

Bebyggelsen skapar 
väggar i gaturummet, 
men indraget utan 
anspråk på kontakt

Få entréer eller glest 
med entréer, ej i 
direktkontakt med 
gaturummet

TRANSPORTRUM 

T
MOTORFORDON

Inga gående /
cyklister!

Färdas på helt sepa-
rerade gång- o cykel-
stråk utanför gatu-
rummet

Inget korsningsbehov, 
sker planskilt

Renodlat transportrum, 
barriärer

Ingen bebyggelse i 
direkt anslutning till 
gaturummet

Inga
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Köpmannavägen, Södra Håslöv: Längs merparten av sträckan är bebyggelsen gles 
och har därför bedömts som integrerat transportrum, precis som golvet. I just den 
punkt som fotot visar är dock bebyggelsen något tätare.

Väg 101, Arrie: Både väggar och golv är integrerat transportrum. Bilarna domi-
nerar gaturummet.

Stationsvägen, Mellan-Grevie: Genomfartsväg med hus nära vägen. Väggarna har 
bedömts som mjuktrafikrum och golvet som integrerat transportrum.

Norra Håslövs byväg, Norra Håslöv: Smal väg med gles bebyggelse. Väggarna 
har bedömts som integrerat transportrum och golvet som mjuktrafikrum.



HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun12

Rosengången, Gessie villastad: Bostadsgata där både väggar och golv bedömts 
som mjuktrafikrum.

Elbetorpsvägen, V. Ingelstad: Både väggar och golv har bedömts som mjuktrafikrum 
på den renodlade bostadsgatan.

Falsterbovägen, Vellinge väster: Både väggar och golv har bedömts som integrerat 
transportrum på grund av gles bebyggelse och bred körbana.

Vattle byväg, Vattle: Merparten av sträckan har relativt tät bebyggelse vilket gör att 
väggarna bedöms som mjuktrafikrum. Golvet har karaktären integrerat transportrum.
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DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATION

Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen (DTSS) beskriver sambanden 
mellan trafiksäkerheten och hastighetsnivån och anges för en sträcka. Hastig-
hetsnivåerna bygger på den så kallade krockvåldskurvan som visar på hur 
stor risken är att dödas vid en kollision för olika trafikanter. 

Den DTSS som har lägst hastighetsanspråk och som är mest förekommande 
blir dimensionerande för sträckan. Enskilda punkter på sträckan kan ha ett 
lägre DTSS och anges då särskilt. I samband med analysen görs en bedöm-
ning huruvida denna punkt ska ges en lokal hastighetsgräns eller utföras som 
till exempel en fysisk åtgärd.

DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATION, DTSS

Bil / Bil - möte 70 km/h

Bil / Fast hinder 60 km/h

Bil /Bil - korsande kurs 50 km/h

Gc / Bil 30 km/h

Rosenlundsvägen, Östra Grevie: Nybyggd bostadsgata med väggar och golv av 
karaktären mjuktrafikrum.

Krockvåldskurvan illustrerar risken att dödas för olika trafikanter vid olika hastigheter.



HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun14

I gaturum där gång- och cykeltrafikanterna färdas tillsammans med motor-
fordonstrafiken längs gatan är gc/bil alltid den dimensionerande trafiksäker-
hetssituationen. Detta betyder att hastigheter över 30 km/h på dessa länkar 
ger en mindre god eller låg standard på trafiksäkerheten. För att cyklister ska 
räknas som separerade krävs någon form av fysisk åtgärd.

I alla orter förutom Arrie, V. Ingelstad, Ö. Grevie/Möllevången och Vellinge 
väster, har alla länkar klassats som gc/bil eftersom separat cykelbana saknas. 
I ovan nämnda orter, förekommer separerad gång- och cykelbana längs 
vissa vägar, vilket gjort att DTSS antingen angivits som bil/bil - korsande kurs 
eller bil/fast hinder.

Längs de sträckor som klassats med annan DTSS än gc/bil har avvikande 
punkter från sträckans DTSS identifierats. Viktigast att ta hänsyn till i den fort-

satta analysen är de punkter med en avvikande DTSS för gång- och cykel-
trafiken. Detta gäller i huvudsak övergångsställen eller gång- och cykelöver-
farter men även vissa busshållplatser där övergångsställen saknas.

UPPLEVDA OCH UPPMÄTTA STÖRNINGAR

Förutom ovan beskrivna kvaliteter finns också möjlighet att registrera upplevda 
och uppmätta störningar. Detta kan handla om: 

• Trygghet - i form av eventuella klagomål eller liknande
• Trafiksäkerhet – i form av polis- och sjukhusrapporterade olyckor 

för en femårsperiod från STRADA
• Luftkvalitet – i form av uppmätt höga gränsvärden
• Buller – i form av uppmätt höga gränsvärden
• Hastighet – i form av uppmätta hastigheter

För de mindre orterna redovisas data gällande trafiksäkerhet och uppmätta 
hastigheter.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsläget baseras på utdrag ur olycksstatistikdatabasen STRADA för 
en femårsperiod, 2006-2010. Utdraget som visar alla trafikolyckor rapporte-
rade av polis och/eller akutsjukhusen gjordes den 30 oktober 2011. Då viss 
eftersläpning finns för inrapporteringen finns ännu ingen komplett statistik för 
2011. En överblick av det som finns inrapporterat visar att det under 2011 
skedde en singelolycka med en fotgängare i Västra Ingelstad (Boställevägen) 
samt en singelolycka med en cyklist i Östra Grevie (Gamla Landsvägen).

Inom Arries tättbebyggda område har det under den studerade perioden skett N. Stationsv., V. Ingelstad: Nybyggd gata med helt separerad gc-trafik gör att den 
dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har bedömts som bil/bil - korsande kurs.
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en trafikolycka, vilken skedde på väg 101. Olyckan var av typen avsvängso-
lycka mellan en personbil och en motorcykel och ledde till lindriga skador.

Inom Gessie Villastads tättbebyggda område har det skett två trafiko-
lyckor under den studerade perioden. En av olyckorna var en singelolycka 
med en personbil på Gessievägen (väg 529), vilken ledde till lindriga skador. 
Den andra olyckan var en singelolycka med en fotgängare som vid olyckan 
fick svåra skador.

Två olyckor har skett inom Mellan-Grevies tättbebyggda område. Både 
olyckorna har skett på Mellan-Grevie Kyrkoväg (väg 584). Den ena olyckan 
var en singelolycka med en personbil och den andra en singelolycka med en 
fotgängare. Båda ledde till lindriga skador.

Under den studerade perioden har det inte skett några olyckor inom Norra 
Håslövs tättbebyggda område. I Södra Håslöv skedde det under den 
studerade perioden två trafikolyckor. En olycka var en singelolycka med MC 
som ledde till lindriga skador och en olycka var en olycka där en mopedist 
körde in i en traktor som skulle svänga vänster. Båda olyckorna skedde på 
Köpmannavägen.

I Vattle har det skett en olycka på Vattle Byväg (väg 583), i den östra delen 
av det tättbebyggda området. Olyckan var en singelolycka med en fyrhjulig 
motorcykel som ledde till svåra skador.

Två trafikolyckor har skett inom Vellinge Västers tättbebyggda område, en 
mötesolycka mellan två personbilar och en singelolcyka med en personbil. 
Båda skedde på väg 585 och ledde endast till lindriga skador.

Inom Västra Ingelstads tättbebyggda område har det totalt registrerats 9 
trafikolyckor i STRADA för perioden.  En av olyckorna har skett på väg 101, 
vilken var en avsvängsolycka.  Fyra olyckor skedde på huvudvägnätet (tre 
på Byvägen, väg 597 och en på Stationsvägen, väg 574). Övriga olyckor 
skedde på lokalgator. Fem av olyckorna var singelolyckor med oskyddade 
trafikanter medan de övriga fyra involverade motorfordon.  Av de fyra sist-
nämnda olyckorna skedde två mellan två personbilar och två mellan en 
moped och en personbil. Två av olyckorna betecknas som svåra och de 
övriga som lindriga.

I Östra Grevie/Möllevången har det inom det tättbebyggda området 
registrerats sex trafikolyckor under den studerade perioden. En olycka har 
skett på lokalnätet och övriga olyckor har antingen skett på Landsvägen/
väg 101 eller Gamla Landsvägen. Tre av olyckorna var singelolyckor med 
oskyddade trafikanter medan de övriga involverade motorfordon. Av de sex 
olyckorna betecknas en som svår och övriga som lindriga.

Uppmätta hastigheter

Trafikverket gör hastighetsmätningar på de statliga vägarna. Mätning-
arnas längd i tid varierar mellan platserna. Tabellen på nästa visar resul-
tatet av mätningarna, som antingen presenteras som medelhastighet eller 
som 85-percentil. 85-percentilen används ofta som mått på hastigheter och 
anger vilken hastighet som 85 % av bilisterna underskrider. Med andra ord 
så betyder det att 15 % av fordonen kör i den angivna hastigheten eller 
fortare. I orterna Vellinge väster och Norra Håslöv finns inga mätningar. 

Såsom tabellen visar finns problem med för höga hastigheter i många av 
mätpunkterna, dock inte alla. På många av de gator där skyltad hastighet är 
30 km/h kör bilisterna snarare i hastigheter kring 40 km/h, vilket är ett problem.
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Ort Gata Plats Mätår Skyltad hastighet 
(km/h)

85-percentil 
(km/h)

Medelhastighet 
(km/h)

Arrie Väg 566, Prästgårdsvägen 2006 30 42 35

Arrie Väg 569, Gavelbjärsvägen 2006 50 47 39

Arrie Väg 570, Krusebergsvägen 2006 50 66 56

Gessie villastad Väg 529, Gessievägen 2004 50 62 53

Mellan-Grevie Väg 584 2003 30 49 39

Mellan-Grevie Väg 591 2003 30 52 42

Södra Håslöv Väg 607 2008 50 45-50

Vattle Väg 583 2003 50 kring 50

Västra Ingelstad Väg 597, Byvägen södra delen av orten 2005 30 40-45

Västra Ingelstad Väg 597, Byvägen strax norr om Kyrkovägen 2003 30 47 38 

Västra Ingelstad Väg 597, Byvägen i höjd med Hästskovägen 2005 30 strax under 40

Västra Ingelstad Väg 574, Kyrkovägen 2003 30 50 41

Västra Ingelstad Väg 574, Stationsvägen 2003 30 53 43

Västra Ingelstad Väg 101 vid skolan 2010 50 62 54

Östra Grevie Väg 616 södra delen av orten 2005 30 45-50

Östra Grevie Väg 607, Steglarpsvägen Steglarpsvägen 2 2011 30 28

Östra Grevie Steglarpsvägen 2011 30 39 33

Östra Grevie Gångvägen 2011 30 16

Östra Grevie Väg 616, Gamla Landsvägen vid kyrkan 2003 30 42 35

Östra Grevie Väg 616, Gamla Landsvägen vid skolan 2005 30 35-40
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ANALYS

NULÄGESANALYS

Efter att ovan nämnda nulägesbeskrivning gjorts, görs en analys av nuläget. 
Analysen ger en bedömning av hur väl de nuvarande hastighetsgränserna 
avspeglar de krav och kriterier som det nya hastighetsgränssystemet ställer. 

Resultatet av nulägesanalysen är en redovisning av kvalitetsbrister till följd av 
gällande hastighetsgränser och fysisk utformning av gaturummet. Dessa kvali-
teter bedöms utefter en röd-gul-grön skala, där grönt motsvarar god kvalitet, 
gult motsvarar mindre god kvalitet och rött motsvarar låg kvalitet. För varje 
länk bedöms hur väl befintlig hastighet uppfyller 5 kvaliteter (karaktär, till-
gänglighet biltrafik, tillgänglighet kollektivtrafik, trygghet och trafiksäkerhet). 

Tillgänglighet biltrafik

Enligt nulägesanalysen får den stora majoriteten av alla länkar god tillgäng-
lighet för biltrafiken. Ingen länk får låg kvalitet. I några av orterna förekommer 
sträckor som får mindre god kvalitet, vilket antingen beror på att en sträcka 
som ingår i huvudvägnätet har 30 km/h eller att en sträcka som ingår i det 
övergripande nätet har 50 km/h.

Tillgänglighet kollektivtrafik

På de sträckor som trafikeras av kollektivtrafik varierar tillgängligheten. Några 
sträckor får god kvalitet medan andra får mindre god eller låg kvalitet. De 
sträckor som får låg kvalitet är sträckor som har 30 km/h.

Trafiksäkerhet

Enligt nulägesanalysen får de länkar som idag har 50 km/h men som saknar 
separerad gång- och cykelbana röda kvalitetsavvikelser gällande trafiksäker-
heten. Detta är en vanligt förekommande avvikelse. För att trafiksäkerheten 

ska bli god ska hastigheten vara högst 30 km/h där oskyddade trafikanter 
färdas i blandtrafik. Hur stor del av de studerade orterna som får låg kvalitet 
för trafiksäkerheten, varierar enligt följande:

• Låg kvalitet på alla gator i orten: Vattle, Norra Håslöv, Södra 
Håslöv

• Låg kvalitet på merparten av gatorna i orten: Arrie
• Låg kvalitet på vissa gator i orten: Gessie villastad, Vellinge väster
• Låg kvalitet på ett fåtal gator i orten: Mellan-Grevie, V. Ingelstad, 

Ö. Grevie

Karaktär och trygghet

Merparten av sträckorna får god kvalitet för karaktären och tryggheten. 
I alla orter förutom Mellan-Grevie och Södra Håslöv, finns dock enstaka 
sträckor som har låg kvalitet för karaktären och tryggheten. Gemensamt för 
dessa sträckor är att de ha bedömts vara av karaktären mjuktrafikrum, men 
har en befintlig hastighetsbegränsning på 50 km/h.

LÄNKOPTIMERING

En första sammanvägning av kvalitetsanspråken görs genom den så kallade 
länkoptimeringen. Denna sammanvägning har till syfte att definiera den 
hastighetsnivå som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnads-
kvaliteterna. Det görs genom att välja den hastighetsnivå som resulterar i 
minst antal kvalitetsavvikelser. Varje länk definieras för sig. I första hand 
ska de röda kvalitetsavvikelserna minimeras. Generellt blir den länkoptime-
rade hastigheten 30 km/h där DTSS är gc/bil. Om kollektivtrafik finns på 
sträckan, blir hastigheten generellt 40 km/h eftersom då vägs kollektivtrafi-
kens tillgänglighetsanspråk mot trafiksäkerheten. Kollektivtrafiken har högre 
tillgänglighetsanspråk än biltrafiken.
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Efter länkoptimeringen för de mindre orterna i Vellinge kommun, har alla röda 
avvikelser eliminerats men de gula avvikelserna har ökat jämfört med nulä-
gesanalysen. Det är framför allt trafiksäkerheten, karaktären och tryggheten 
som förbättrats avsevärt. Biltrafikens tillgänglighet har försämrats något.

Som kartorna på följande sidor över länkoptimerade hastigheter visar, får 
majoriteten av gatorna 30 km/h. Detta beror på att det inte finns några 
cykelbanor och ibland även inte några gångbanor. I den fortsatta analysen 
är det dock viktigt att ta hänsyn till hur stort behovet är av att röra sig som 
oskyddad trafikant i orterna. Generellt görs bedömningen att det finns ett 
stort behov av att röra sig som gående i orterna, varvid det bör finnas gång-
banor om hastigheten är högre än 30 km/h. På grund av att orterna är små  
finns dock inget stort behov av att cykla i orterna, undantaget V. Ingelstad 
och Ö. Grevie.

Gessie Villastad, Vattle, Mellan-Grevie, N. Håslöv, S. Håslöv

Efter länkoptimeringen får alla gatorna i orterna Gessie Villastad, Vattle, 
Mellan-Grevie, N. Håslöv samt S. Håslöv 30 km/h. Att hela orten får 30 
km/h beror huvudsakligen på att det inte finns några separerade gång- och 
cykelbanor.

Vellinge väster och Arrie

Huvudvägen genom Vellinge väster får 50 km/h som länkoptimerad 
hastighet. Övrigt vägnät får 30 km/h. I Arrie får väg 101 60 km/h som 
länkoptimerad hastighet och övrigt vägnät i orten får 30 km/h.

V. Ingelstad och Ö. Grevie/Möllevången

Efter länkoptimeringen finns ett nät med länkar där hastigheterna varierar 
mellan 30, 40, och 60 km/h i V. Ingelstad och 30, 40, 50 och 60 km/h i Ö. 

Grevie/Möllevången. De vägar som har separerad gång- och cykelbana får 
50 eller 60 km/h som länkoptimerad hastighet. I Ö. Grevie får Gamla Lands-
vägen genom orten 40 km/h, trots avsaknaden av cykelbana, då denna 
trafikeras av busstrafik med höga tillgänglighetsanspråk.

NÄTANPASSNING

Efter att hastighetsnivån optimerats för respektive länk, görs en översyn av 
nätet med syfte att skapa sammanhängande sträckor med samma hastighets-
nivåer. Avvikelser kan justeras både genom att höja och sänka hastighets-
gränsen, men fortfarande bör antalet kvalitetsavvikelser enligt den röd-gul-
gröna skalan hållas nere så mycket som möjligt.

Ändringar har endast gjorts i V. Ingelstad och Ö. Grevie eftersom nätet i 
övriga orter redan har sammanhängande sträckor. I V. Ingelstad justeras 
N. Stationsvägen från 50 till 30 km/h och i Ö. Grevie justeras Kyrkstigen 
från 30 till 40 km/h samt södra delen av väg 101 från 50 till 60 km/h.
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Mellan-Grevie
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Arrie
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Östra Grevie/Möllevången
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SYSTEMANPASSNING

Efter nätanpassningen finns ett vägnät med hastigheter på 30, 40, 50 och 
60 km/h. I dagsläget har kommunerna rätt att inom tättbebyggt område 
använda sig av alla jämna 10-steg från 30 till 110 km/h samt gångfart. 
På sikt bör kommunerna dock sträva efter att använda hastighetsgränserna 
30, 40, 60, 80 och 100 km/h samt gångfart. Därför görs i detta skede en 
anpassning till 30, 40, 60 och 80 km/h, vilket i praktiken i det här fallet 
innebär att sträckor med 50 km/h ska ersättas med antingen 40 eller 60 
km/h. Anpassningen innebär att kvalitetsavvikelserna ändras.

Vellinge väster

I Vellinge väster har huvudvägen (Falsterbovägen) genom orten i föregå-
ende steg fått 50 km/h. Valet mellan 40 och 60 km/h är inte självklart sett till 
antalet kvalitetsavvikelser. Om 40 km/h väljs får biltrafiken och kollektivtra-
fiken mindre god tillgänglighet. Väljs 60 km/h blir kvaliteten mindre god för 
karaktären och tryggheten. I denna analys tas dock ingen hänsyn till oskyd-
dade trafikanters och bilars korsningsbehov (DTSS punkter), som uppstår 
på grund av både omkringliggande bebyggelse och busshållplatser, vilket i 
praktiken är en viktig faktor. Med hänsyn till trafiksäkerheten väljs därför 40 
km/h på Falsterbovägen (väg 585).

Gessie Villastad, Vattle, Mellan-Grevie, N. Håslöv, S. Håslöv, Ar-
rie, V. Ingelstad, Ö. Grevie/Möllevången

I orterna Gessie Villastad, Vattle, Mellan-Grevie, N. Håslöv, S. Håslöv, Arrie, 
V. Ingelstad samt Ö. Grevie/Möllevången görs inga justeringar i detta steg 
eftersom hastigheterna redan i föregående steg är 30 km/h alternativt en 
kombination av 30 och 60 km/h.

JUSTERINGAR AV SYSTEMANPASSADE HASTIGHETER

För att nå fram till ett väl anpassat införande av nya hastighetsgränser i 
kommunen krävs en väl fungerande koppling mellan gatornas utformning 
och den utmärkta hastighetsgränsen. Det krävs även att de principer som 
togs fram i hastighetsplanens etapp 1 (övriga tättbebyggda områden i 
kommunen) och som antagits politiskt, gäller även för dessa orter. Även om 
varje ort har sin speciella karaktär och sina speciella förutsättningar bör de 
övergripande principerna vara de samma.

I alla orterna som ingår i denna analys har bedömningen gjorts att resultatet 
från systemanpassningsfasen behöver justeras för att fungera i praktiken och 
överensstämma med de principer som antagits politiskt. En anledning till de 
många justeringarna är att metodiken Rätt fart i staden lämpar sig allra bäst 
för lite större orter där bland annat fler oskyddade trafikanter rör sig. Etapp 
2 av Rätt fart i staden-analysen för Vellinge kommun inkluderar dock många 
små orter med landsbygdskaraktär, där justeringar behöver göras. Nedan 
beskrivs dessa förändringar samt motiv till förändringarna.

Gessie Villastad

I Gessie Villastad justeras huvudnätet (och anslutande markvägar) från 30 till 
40 km/h. Inom det tättbebyggda området finns en tydlig huvudväg som bör 
ha högre hastighet än intilliggande lokalnät. Bebyggelsen är relativt gles och 
antalet utfarter är begränsade.

Vellinge väster

Vägarna inom Vellinge västers tättbebyggda område justeras från 40 till 50 
km/h. I etapp 1 fick några vägar tillsvidare behålla 50 km/h (bl.a. Stenbocks 
väg i Höllviken) eftersom varken 40 eller 60 km/h ansågs uppfylla sträckans 
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behov. Samma bedömning görs för Falsterbovägen genom Vellinge väster 
(väg 585). 40 km/h bedöms som en alltför låg hastighet sett till att vägen 
är en viktig länk i huvudvägnätet både för biltrafiken och regionbusstrafiken 
med stor andel genomfartstrafik. Den separerade gång- och cykelbanan 
som finns längs vägen gör att en högre hastighet än 40 km/h fortfarande 
garanterar en hög trafiksäkerhetsstandard. 60 km/h bedöms för högt på 
grund av korsningsbehovet vid busshållplatser, att det finns hus nära vägen 
och att vissa utfarter är skymda.

Vattle och Södra Håslöv

Alla vägar i Vattle och Södra Håslöv justeras från 30 till 40 km/h, vilket 
innebär en höjning från föregående steg men en sänkning från befintlig 
hastighetsgräns 50 km/h. Gemensamt för dessa byar är att de är små och 
att bebyggelsen varierar mellan att vara tät och gles. I etapp 1 gjordes ett 
ställningstagande om att små byar, med delvis gles bebyggelse och/eller 
genomfartstrafik, får hastighetsbegränsningen 40 km/h. 40 km/h är en 
avvägning mellan det behov av tillgänglighet som finns och behovet av en 
trygg och säker miljö för oskyddade trafikanter.

Arrie

I Arrie görs en justering av de sträckor som idag har 50 km/h. Dessa har i 
föregående steg föreslagits få 30 km/h, men hastigheten på dessa justeras 
upp så att den blir 40 km/h. Motivet till justeringen är att bebyggelsen är 
gles vilket skulle innebära låg acceptans och efterlevnad för 30 km/h. Dess-
utom skulle det innebära att 30-sträckan blir mycket lång.

Utöver förslag till nya hastighetsgränser har även en översyn gjorts av 
gränsen för det tättbebyggda området i samråd med Trafikverket. Vid den 
nordvästra infarten till Arrie har bedömningen gjorts att nuvarande tättbe-

byggda område inte uppfyller kraven för tättbebyggt område och att gränsen 
för tättbebyggt område bör gå där bebyggelsen börjar (se karta sidan 32).

V. Ingelstad och Ö. Grevie/Möllevången

I Ö. Grevie och V. Ingelstad, kommer det att ske relativt stora strukturför-
ändringar i samband med att persontågstrafik kommer att trafikera sträckan 
mellan Malmö och Trelleborg. Bland annat kommer vägnätet att byggas ut 
och flertalet befintliga vägar får annan funktion jämfört med idag. En fram-
tida justering av hastighetsgränserna bör göras i samband med att ett nytt 
vägnät tas i bruk. Därför har inget förslag till nya hastighetsgränser tagits 
fram för befintligt vägnät, däremot ett förslag för det nya vägnätet. Förslaget 
presenteras i ett eget kapitel längre fram i rapporten.

Norra Håslöv

Ingen justering görs av hastighetsgränserna i Norra Håslöv, vilket innebär 
att föreslagna 30 km/h i föregående steg behålls. 30 km/h igenom Norra 
Håslöv motiveras av att nästan uteslutande alla vägar i Norra Håslöv tillhör 
lokalnätet, sedan en ny huvudväg byggdes öster om byn i samband med 
ombyggnaden av E6. Eftersom det idag finns en alternativ huvudväg i Norra 
Håslöv är det inte motiverat att ha högre hastighet än 30 km/h.

Utöver förslag till nya hastighetsgränser har även en översyn gjorts av 
gränsen för det tättbebyggda området i samråd med Trafikverket. Vid den 
södra infarten har bedömningen gjorts att nuvarande tättbebyggda område 
inte uppfyller kraven för tättbebyggt område och att gränsen för tättbebyggt 
område bör gå där bebyggelsen börjar (se karta sidan 32).

Mellan-Grevie

I Mellan-Grevie görs inga justeringar av hastighetsgränserna från föregå-
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ende steg i analysen, vilket innebär att föreslagna 30 km/h i föregående steg 
behålls. Utöver förslag till nya hastighetsgränser har även en översyn gjorts 
av gränsen för det tättbebyggda området i samråd med Trafikverket. Vid den 
nordvästra infarten till Mellan Grevie har bedömningen gjorts att nuvarande 
tättbebyggda område inte uppfyller kraven för tättbebyggt område och att 
gränsen för tättbebyggt område bör gå där gränsen mellan 30 och 50 km/h 
idag går (se karta sidan 31).
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HASTIGHETSPLAN

I detta kapitel redovisas resultatet av analysen, det vill säga ett förslag till nya 
hastighetsgränser för mindre orter i Vellinge kommun. Resultatet redovisas 
dels i kartor och dels i text där principer samt konsekvenser av förslaget 
beskrivs. Resultatet av analysen samt förslag till nya hastighetsgränser i 
V. Ingelstad och Ö. Grevie/Möllevången presenteras separat i nästa kapitel. 

Föreslagen hastighetsplan anger vilka hastighetsgränser som bör införas på 
lång sikt och ska ses som en målbild. Att införa nya hastighetsgränser handlar 
dock inte bara om att skylta om, utan även en del åtgärder kan behöva 
genomföras för att kompensera de kvalitetsavvikelser som analysen visar på. 
Det är också mycket viktig att förslaget förankras väl hos alla berörda så att 
förändringen får acceptans.

Förslaget till nya hastighetsgränser presenteras i kartor på kommande sidor.
Per ort kan förändringarna generellt sammanfattas som:

• Oförändrad hastighet: Vellinge Väster, Mellan-Grevie
• Delvis sänkta hastigheter: Gessie Villastad, Arrie
• Sänkta hastigheter hela orten: Vattle, N. Håslöv, S. Håslöv

Kartorna visar inte exakta placeringar för nya skyltar utan ska ses som princip-
bilder. Generellt gäller att lämplig hastighetsgräns i övergången från lands-
bygd till tättbebyggda områden bör bestämmas i samråd med Trafikverket. 
I de fall skillnaden är mer än 20 km/h mellan två gränser, t.ex. från 70 till 
40 eller 30 km/h, föreslås att varningsskyltar sätts upp som att hastigheten 
sänks.

SAMMANFATTNING PRINCIPER

Följande principer ligger till grund för förslaget till nya hastighetsgränser i de 
analyserade orterna:

Sträckor/orter med 60 km/h

Sträckor som ingår i det övergripande nätet får 60 km/h, på grund av höga 
tillgänglighetsanspråk för bil- och busstrafik. Gång- och cykeltrafiken måste 
vara separerad.

Sträckor/orter med 50 km/h

Sträckor som ingår i huvudnätet men som är viktiga genomfartsvägar för 
både bil- och busstrafik och har ett relativt stort flöde av bilar, får 50 km/h. 
Gång- och cykeltrafiken måste vara separerad.

Sträckor/orter med 40 km/h

Små orter som huvudsakligen består av en väg genom orten, får 40 km/h i 
hela orten. Orterna kännetecknas av att bebyggelsen är tät längs vissa delar 
och gles längs andra.

Sträckor/orter med 30 km/h och 40 km/h

Två typer av orter förekommer:
• Orter där en tydlig skillnad finns mellan huvudnätet och lokalnätet 

får 40 km/h på huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet. 
• Små orter som huvudsakligen består av en väg genom orten, men 

där bebyggelsen delvis är mycket tät och ligger nära vägen får 30 
km/h på täta delar och 40 km/h i glesa delar. Vägarna genom 
dessa orter är delvis krokiga vilket leder till begränsad sikt.
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RÖDA KVALITETSAVVIKELSER MED ÅTGÄRDER

Röda kvalitetsavvikelser förekommer endast i Vellinge väster, dels på Änga-
vägen (väg 525) och dels på två anslutande markvägar till Falsterbovägen. 
Ängavägen har fått låg kvalitet för trafiksäkerheten, med anledning av att 
föreslagen hastighetbegränsning är 50 km/h samtidigt som vägen saknar 
separerad gång- och cykelbana. Då antalet gående och cyklister längs 
vägen är begränsat behöver ingen åtgärd vidtas. De två anslutande markvä-
garna får röda avvikelser för trafiksäkerheten samt för karaktären och trygg-
heten, med anledning av hastigheten 50 km/h. Här bedöms bilisterna hålla 
lägre hastigheter än 50 km/h i praktiken, vilket gör att inga åtgärder behöver 
vidtas.

GULA KVALITETSAVVIKELSER MED ÅTGÄRDER

Förslaget till nya hastighetsgränser innebär relativt många gula kvalitetsavvikelser 
i alla orterna. Gula kvalitetsavvikelser innebär att det berörda kvalitetsanspråket 
delvis är tillgodosett. I vissa fall kan man godta mindre god kvalitet om det samti-
digt innebär att andra kvaliteter erhåller god kvalitet och att låg kvalitet undviks. I 
andra fall visar dock gula avvikelser på att man behöver vidta åtgärder. 
Nedan beskrivs de typer av avvikelser som är vanligt förekommande. På 
vissa länkar finns inga gula avvikelser medan andra kan ha en eller flera. 
När flera avvikelser uppstår på en länk, är det resultatet av att flera anspråk 
står mot varandra som är svåra att väga samman. I de mindre orterna som 
denna plan behandlar är detta vanligt. Det kan till exempel vara att vägen 
ingår i huvudnätet men samtidigt saknar separerad gång- och cykelbana. 
Ofta väljs då hastighetsgränsen 40 km/h som får ses som en avvägning 
mellan framkomlighetsanspråk och trafiksäkerhet.

Tillgänglighet bil-, kollektiv-, och utryckningstrafik

På alla de vägar som ingår i huvudnätet och som föreslås få 30 eller 40 km/h 
blir biltrafikens tillgänglighet mindre god. Att ha högre hastighet skulle inne-
bära alltför låg kvalitet både sett till trafiksäkerheten, tryggheten och karak-
tären då vägarna förutom att vara genomfartsvägar även är bostadsgator 
med hus nära vägen. Då det i merparten rör sig om relativt korta sträckor 
med 40 km/h och trafikflödena är begränsade finns inte behov av att vidta 
åtgärder.

Få sträckor av de som ingår i analysen trafikeras av regionbuss. På de 
sträckor där dessa trots allt går, huvudsakligen genom Vellinge väster, blir 
kollektivtrafikens tillgänglighet mindre god (gul avvikelse). Genom Vellinge 
väster har dock hänsyn tagits till kollektivtrafiken genom att befintlig hastig-
hetsgräns, 50 km/h, föreslås behållas.

För utryckningstrafiken blir tillgängligheten sämre än idag på de huvudvägar 
som får sänkt hastighet från 50 till 40 km/h. En högre hastighet vid utryckning 
bedöms dock vara möjlig på alla gatorna. I många fall är inte hastighetsbe-
gränsningen det mest relevanta för utryckningstrafikens tillgänglighet, utan 
istället att det inte finns för stora hinder i vägen. Sett till utryckningstrafikens 
tillgänglighet bör man på de primära utryckningsvägarna undvika hastig-
hetsdämpande åtgärder i form av gupp eller upphöjda övergångsställen. 
Istället är det bättre med till exempel sidoförskjutningar. Samtidigt kan gupp 
och upphöjda övergångsställen ibland vara den klart bästa lösningen sett till 
trafiksäkerheten. Samråd bör ske med Räddningstjänsten när man planerar 
nya hastighetsdämpande åtgärder.
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Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten blir mindre god på de gator som föreslås få 40 km/h men 
som saknar separerad gång- och cykelbana. Detta är en vanligt förekom-
mande kvalitetsavvikelse i de mindre orterna där endast ett fåtal cykelbanor 
finns. I de mindre orterna finns ett stort behov av att som gående kunna röra 
sig längs vägen på ett tryggt och säkert sätt, däremot är behovet av att kunna 
cykla mindre då orterna är små. Målet bör vara att gående ska vara separe-
rade från biltrafiken genom gångbanor längs alla vägar där hastigheten är 
40 km/h eller högre. 

Karaktär och trygghet

I orterna finns ett flertal vägar, huvudsakligen huvudvägarna genom orterna, 
där väggarnas livsrum bedömts som mjuktrafikrum men som samtidigt före-
slås få 40 km/h. För karaktären och tryggheten innebär detta mindre god 
kvalitet. Karaktären och tryggheten får också mindre god kvalitet på de gator 
som föreslås få 60 km/h och där väggarna bedömts som integrerat trans-
portrum. Att förändra karaktären innebär ofta stora ombyggnader vilket är 
kostsamt. Brister i karaktären innebär ofta att det är svårt för trafikanterna att 
uppfatta lämplig hastighetsgräns och att hastigheterna därmed överskrids. 
Detta är ett problem, vilket diskuteras mer i kapitlet ”Genomförande”.

ÅTGÄRDER FÖR SÄKRA KORSNINGSPUNKTER

Inför införandet av nya högre hastighetsgränser, bör en översyn göras av 
om det finns korsningspunkter som kräver extra omsort med det nya förslaget 
till hastighetsgränser. Exempel på punkter är övergångsställen, gång- och 
cykelöverfarter som inte är planskilda samt busshållplatser. 

De viktigaste punkterna att hastighetssäkra finns på de gator där föreslagen 

hastighet är 50 eller 60 km/h men som saknar planskilda gång- och cykel-
överfarter. I de mindre orterna gäller detta väg 101 genom Arrie där det 
finns ett övergångsställe samt vid busshållplatserna på Falsterbovägen (väg 
585) genom Vellinge väster. Obevakade övergångställen utan hastighets-
dämpning bör undvikas på 50- och 60-gator. Finns behov av ett övergång-
ställe på denna typ av gata bör det hastighetssäkras.

MILJÖ OCH HÄLSA

Buller

Trafikbuller alstras dels av däckens kontakt med vägbanan, dels av motorljudet. 
Det går inte att generellt säga vilka hastigheter som ger olika kvalitet med avse-
ende på buller eftersom ljudnivån till stor del är beroende av avståndet från 
vägen och omgivande terräng. Generellt kan man dock säga att där bullerkva-
litetsnormerna överskrids bör man inte höja hastigheten. Föreslagen hastighets-
plan innebär endast höjda hastigheter på väg 101 genom Arrie. Här bör man 
kontrollera vad höjd hastigheter innebär för bullernivåerna. 

För personbilar minskar det ekvivalenta (genomsnittliga) bullret med minskad 
hastighet ned till 30 km/h vid jämn hastighet och ner till 40 km/h vid accele-
rationer, retardationer och körning på lägre växlar. Anledningen till att bullret 
inte minskar vid de lägsta hastigheterna är att motorbullret då dominerar 
över däcksbullret. Hastighetssänkningar får högst effekt på den ekvivalenta 
bullernivån om utgångshastigheten är 60 eller 70 km/h. Om andelen tung 
trafik är liten fås också stor effekt vid sänkning av hastigheten från 50 till 40 
km/h. Det beror på att den tunga trafikens bullernivå minskar marginellt vid 
en sänkning från 50 till 40 km/h och om andelen tung trafik är stor påverkar 
den bullernivån från all trafik. 
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Nya tumregler säger att en förändring av bullernivån med 1 dBA förändrar 
den upplevda störningen med 20%. Generellt gäller att en förändring av 
körhastigheten med 10 km/h förändrar bullernivån med 1-2 dBA, vilket 
skulle förändra den upplevda störningen med 20-40%.  Ingen gata i de 
mindre orterna får dock höjd skyltad hastighet med mer än 10 km/h.

Luftföroreningar

Halter av olika luftföroreningar från vägtrafiken är beroende av många olika 
faktorer, där hastigheten är en bland många andra. Sambanden mellan de 
olika faktorerna är komplexa och därför kan man inte generellt säga vilka 
hastigheter som ger olika kvaliteter med avseende på halter av olika ämnen. 
Utsläppen av kväveoxid, kvävedioxid, kolväte och kolmonoxid minskar 
normalt då hastigheten sänks från 50 till 30 km/h.

För koldioxid är det inte alltid så att sänkt hastighet leder till lägre utsläpp. 
Utsläppen av koldioxid är direkt proportionella mot bränsleförbrukningen 
och därmed beroende av hastigheten. Bränsleförbrukningen är lägst vid 
konstant fart mellan 50 och 70 km/h. Om man räknar in accelerationer 
och retardationer kan dock bränsleförbrukningen minska även vid lägre 
hastigheter. Det beror på att man lättare kan planera sin körning och har ett 
lugnare och jämnare körtempo vid lägre hastigheter. Med de nya hastighets-
gränserna där merparten av länkarna antingen har 30 eller 40 km/h blir 
hastigheterna jämnare än idag, då många länkar har 50 km/h.

För hastighetens inverkan på utsläpp av partiklar finns inga verifierade samband 
och här finns också motverkande effekter. Med ökad hastighet ökar partikelut-
släppen, men till följd av de högre hastigheterna ökar också omblandningen 
och utspädningen av partiklarna. Det finns studier som tyder på att sänkta 
hastigheter kan ge sänkningar av PM10-utsläppen med 20-30%. 
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Vellinge väster
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Mellan-Grevie

Hastighetsplan
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Tättbebyggt område

Övrigt vägnät

Vattle
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Arrie

Hastighetsplan
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Norra och Södra Håslöv
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V. INGELSTAD OCH Ö. GREVIE/MÖLLEVÅNGEN

Sedan fler år tillbaka pågår planering för en utbyggnad av Trelleborgsbanan 
mellan Lockarp och Trelleborg. Utbyggnaden innebär att banan anpassas för 
persontrafik samtidigt som godstågstrafiken fortsätter. För Vellinge kommun 
innebär detta att det både i Västra Ingelstad och Östra Grevie planeras för 
nya stationer med mötesspår och nya plattformar.

Ändringarna i järnvägsnätet påverkar även trafiknätet. För att kunna angöra 
stationen och passera spåren på ett säkert sätt finns behov av att bygga bort 
de befintliga plankorsningarna mellan väg och järnväg som finns och erätta 
dessa med planskildheter. Detta i sin tur innebär att vägnätet förändras, både 
genom nya och ändrade sträckningar och förändrad funktion av befintliga 
vägar. Persontågstrafik till orterna ökar deras attraktivitet och kommunen 
arbetar därför aktivt med utbyggnadsplaner för orterna, både avseende 
bostäder, verksamheter och service. 

FRAMTIDA VÄGNÄT

Västra Ingelstad

Illustrationerna på nästa sida visar befintligt vägnät respektive planerat fram-
tida vägnät. Förslaget till nytt vägnät har som utgångspunkt att de tre befint-
liga plankorsningarna stängs och ersätts med två planskilda korsningar för 
bil-, gång- och cykeltrafik.

Vägnätet i östra delen av orten påverkas inte utan Byvägen (väg 597) samt 
Kyrkovägen (väg 597) fortsätter vara huvudvägnät. Befintlig koppling mellan 
Kyrkovägen och Jordholmsvägen stängs. Jordholmsvägen förlängs norrut 
och ansluts till Toftadalsvägen. Jordholmsvägen kopplas ihop med Stations-
vägen i en punkt mellan de två befintliga plankorsningarna. Stationsvägen 

förlängs norrut och kopplas ihop med Hötoftavägen (väg 581) som får ett 
nytt sydligare läge. 

Stationsvägen utformas som en grön stadsgata med trottoar och trädplan-
teringar på båda sidor om vägen. Utmed gatans östra sida planeras för en 
gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen ansluter i söder till Kyrkovägen.

Jordholmsvägen blir en grön stadsgata med trottoarer och träd på ena sidan 
av vägen. Hötoftavägen (väg 581) får ett nytt läge söder om befintlig väg. 
Längs den nya vägen planeras för en gång- och cykelbana på vägen södra 
sida mellan väg 101 och golfbanan.

Östra Grevie/Möllevången

Illustrationerna på kommande sida visar befintligt vägnät respektive planerat 
framtida vägnät. Precis som i Västra Ingelstad innebär förslaget till nytt vägnät 
att tre befintliga plankorsningar stängs och ersätts med tre stycken planskilda 
korsningar.

Vägnätet i östra delen av orten påverkas inte utan Gamla Landsvägen fort-
sätter vara huvudvägnät. Grevievägen får en nordligare sträckning och 
passerar över järnvägen i en ny planskild korsning norr om orten (passage A 
i bilden). Grevievägen ansluter till väg 101 precis norr om Ö. Grevie. Cirka 
150 meter söder om Bolmersvägen byggs en ny passage (passage B). I 
södra delen av Ö. Grevie, i Bokvägens förlängning, byggs ytterligare en ny 
passage (passage C) som ersätter överfarten vid Steglarpsvägen. En ny väg 
byggs väster om järnvägen som förbinder de tre passagerna.
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Karta över befintligt trafiknät i Västra Ingelstad (källa: Vellinge kommun) Karta över kommande trafiknät i Västra Ingelstad (källa: Vellinge kommun)
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Karta över befintligt trafiknät i Östra Grevie (källa: Trafikverket) Karta över kommande trafiknät i Östra Grevie (källa: Trafikverket)
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PRINCIPER FÖR NYA HASTIGHETSGRÄNSER

Befintliga hastighetsgränser är idag huvudsakligen 30 km/h inom V. Ingel-
stad och Ö. Grevie, både på huvudvägnätet och lokalnätet. Väg 101 som 
löper i utkanten av orterna har 50 eller 60 km/h. Befintliga hastighetsgränser 
innebär få kvalitetsavvikelser, vilket är positivt och innebär att det med 
befintlig gatustruktur inte finns behov av stora förändringar i hastighetsgrän-
serna. I takt med att orterna växer och blir större, ökar dock behovet av att 
differentiera hastigheterna inom orterna. Ju större orten blir, desto tydligare 
delas gatorna i en ort in i ett huvudvägnät och ett lokalnät. Nya vägar kring 
orterna gör också att vägarnas funktion delvis ändras, vilket kan motivera 
behov av nya hastighetsgränser.

I framtiden bör strävan vara att hastighetsgränserna ska vara 40 km/h på 
huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (se principbilder nästa sida). Huvud-
vägar i utkanten av orterna kan ha högre hastighet, 60 km/h. En högre 
hastighet på huvudvägnätet jämfört med lokalnätet gör att biltrafiken lockas 
dit. Detta är samma principer som gäller i övriga större orter i Vellinge 
kommun. Hastigehetsgränserna bör ändras i samband med att de nya 
vägarna byggs och trafiknätet får en annan struktur.

Förslaget till nya hastighetsgränser bör inte ses som ett statiskt förslag, utan 
i takt med att orterna växer och utvecklas bör också hastighetsgränserna 
anpassas efter ändrade förhållanden. Ett exempel är Jordholmsvägen (väg 
591) i V. Ingelstad. När vägen byggs finns inget korsningsbehov över vägen 
och lämplig hastighetsgräns är därför 60 km/h. När bebyggelsen växer 
västerut och även lokaliseras på västra sidan av Jordholmsvägen behöver 
gatans hastighetsgräns ändras till 40 km/h. 

BEHOV AV ÅTGÄRDER

För att föreslagna höjningar på huvudvägnätet från dagens 30 till 40 km/h 
ska kunna genomföras utan negativa konsekvenser för trafiksäkerheten krävs 
att i första hand gående och i möjligaste mån att även cyklister är separerade. 
Idag är separeringen av gående och cyklister bristfällig längs många av de 
större vägarna inom orterna. Cykelbana saknas längs de flesta sträckor och 
många av gångbanorna är smala och växlar från en sida till en annan. En 
fortsatt utbyggnad av V. Ingelstad och Ö. Grevie, enligt de planer som finns, 
kräver åtgärder för gående och cyklister.
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30 km/h på övrigt vägnät 
inom V. Ingelstads tättbe-
byggda område.

30 km/h på övrigt vägnät 
inom Ö. Grevie/Möllevångens 
tättbebyggda område.

Principbild över framtida hastighetsgränser i V. Ingelstad med det nya vägnätet. 
Förslaget kan genomföras om utpekade åtgärder genomförs.

Principbild över framtida hastighetsgränser i Ö. Grevie med det nya vägnätet. 
Förslaget kan genomföras om utpekade åtgärder genomförs.
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ACCEPTANS OCH EFTERLEVNAD

För att ändrade skyltade hastigheter ska ha någon positiv effekt i verklig-
heten, krävs det att skyltade hastigheter accepteras och efterlevs. Verklig 
hastighet på en gata påverkas ytterst av det val som enskilda trafikanter gör. 
Detta val kan påverkas genom olika åtgärder, t.ex. rätt hastighetsgräns, rätt 
utformad gata eller rätt hastighetsövervakning.

Acceptans och efterlevnad hänger ihop med trafikanternas möjlighet att 
förstå och uppfatta ”rätt hastighetsgräns”. I många av orterna finns gator 
där väggarna bedömts som mjuktrafikrum men golvet som integrerat trans-
portrum på grund av deras breda sektion eller känsla av genomfart. Att 
väggarna och golvet har bedömts ha olika livsrum kan innebära problem 
i praktiken eftersom det gör det svårt för trafikanten att uppfatta rummets 
karaktär och därmed lämplig hastighet. 

SAMMANFATTNING ÅTGÄRDER

Förutom att införandet av nya hastighetsgränser kräver en omskyltning, 
krävs också i vissa fall andra åtgärder för att målen med de nya hastighets-
gräserna ska uppnås. Nedanstående ruta sammanfattar de åtgärder som 
behöver vidtas.

• Utbyggnad av separerade gång- och cykelbanor, där det är 
möjligt, i V. Ingelstad och Ö. Grevie där föreslagen hastighets-
gräns blir 40 km/h. 

• Utbyggnad av separerade gångbanor i de små orterna där detta 
saknas och där föreslagen hastighetsgräns blir 40 km/h. Om 
möjlighet finns att även förbättra säkerheten för cyklister ska detta 
eftersträvas.

• Översyn av behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i kors-
ningspunkter (busshållplatser och övergångsställen) på vägar som 
föreslås få 50 eller 60 km/h.

• Utred behovet av fysiska åtgärder med syfte att nå efterlevnad 
av de nya hastighetsgränserna på gator som föreslås få sänkt 
hastighet och där risk finns att hastigheten överskrids.

• Säkerställ att föreslagen höjning från 50 till 60 km/h i Arrie inte 
innebär problem med buller.

SAMRÅD OCH BESLUT AV NYA HASTIGHETSGRÄNSER

För att skapa acceptans och förståelse för nya hastighetsgränser är det viktigt 
att ge andra möjlighet att yttra sig över förslaget. Förslaget till nya hastighets-
gränser var under våren och sommaren 2012 på remiss. Hastighetsplanen var 
utställd på kommunhuset samt på biblioteken i Vellinge, Höllviken, Skanör och 
V. Ingelstad. Den var även tillgänglig på kommunens hemsida och skickades på 
remiss till flera instanser. Synpunkter kunde lämnas fram till och med den 15 augusti 
2012. Efter att samrådstiden gått ut sammanställdes alla synpunkter i en samråds-
redogörelse (se bilaga). Syftet med samrådsredogörelsen är att sammanfatta 
alla inkomna synpunkter så att dessa blir tillgängliga för både allmänheten, tjäns-
temän och politiker. Denna rapport och samrådsredogörelsen utgör tillsammans 
beslutsunderlaget för politikerna i Vellinge kommun som kommer att ta beslut om 
planen ska antas eller ej.

ETAPPINDELNING

De nya hastighetsgränserna kommer att införas i etapper. Varje ny trafikföre-
skrift kommer att prövas separat i samband med införande av de nya hastig-
hetsgränserna. Före beslut kommer minst Polisen och berörd väghållare få 
förslaget till trafikföreskrift på remiss.
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