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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 trafiksystemet 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 trafiksäkerhetssituationen. Tillsammans med information om bland annat trafiknät och befintliga hastigheter har informationen matats in i ett kalkylark som är själva verktyget 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 gångfart. På sikt bör kommunerna dock sträva efter att använda hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80 och 100 km/h samt gångfart.
I Ö. Grevie och V. Ingelstad kommer det att ske relativt stora strukturförändringar 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 hastighetsgränser 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 utformning. Följande principer gäller:
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• 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.
• 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 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.
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 korsningspunkter (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 beslutsunderlaget, och varje hastighetsförändring måste vägas mot de olika transportpolitiska 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 ombyggnadsplaner 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 framkomligheten 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 trafiksäkerhetssituation”
• Miljö och hälsa – redovisas som ”uppmätta och upplevda störningar”
Förutom ovanstående kvaliteter redovisas också nuvarande hastighetsgränser. Alla kvaliteter påverkar och påverkas av trafikens hastighet i gaturummet 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 tättbebyggda 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 nulägesbeskrivningen. 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/Möllevången, 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. Regionbusstrafik 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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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 självförklarande och lätt att förstå för alla som vistas i rummet.

Hastighetens betydelse för karaktären gör att ett integrerat frirum maximalt
bör ha gångfart, ett mjuktrafikrum maximalt 30 km/h och ett integrerat transportrum maximalt 50 km/h för att uppnå god kvalitet för stadens karaktär.
På nästa sida redovisas en sammanställning av livsrummens olika karaktärsdrag, 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 alternativt 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 oskyddade 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.

Illustration Livrumsmodellen ur Trafik för en Attraktiv Stad.
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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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korsningsbehov, Större delen av tätortens Tät eller mer gles Många entréer eller
längs hela gatan
gaturum, ofta blandad bebyggelse, som gör tätt med entréer, indistadsbebyggelse
anspråk på kontakt o rekt mot gaturummet
närvaro, inte alltid i
direkt anslutning

MOTORFORDON
Samspel!

Få entréer eller glest
med entréer, ej i
direktkontakt
med
gaturummet
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Väg 101, Arrie: Både väggar och golv är integrerat transportrum. Bilarna dominerar gaturummet.

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

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.

Norra Håslövs byväg, Norra Håslöv: Smal väg med gles bebyggelse. Väggarna
har bedömts som integrerat transportrum och golvet som mjuktrafikrum.
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Rosengången, Gessie villastad: Bostadsgata där både väggar och golv bedömts
som mjuktrafikrum.

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.

Elbetorpsvägen, V. Ingelstad: Både väggar och golv har bedömts som mjuktrafikrum
på den renodlade bostadsgatan.
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DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATION
Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen (DTSS) beskriver sambanden
mellan trafiksäkerheten och hastighetsnivån och anges för en sträcka. Hastighetsnivåerna bygger på den så kallade krockvåldskurvan som visar på hur
stor risken är att dödas vid en kollision för olika trafikanter.

Rosenlundsvägen, Östra Grevie: Nybyggd bostadsgata med väggar och golv av
karaktären mjuktrafikrum.
Krockvåldskurvan illustrerar risken att dödas för olika trafikanter vid olika hastigheter.

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 bedömning 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
Gc / Bil
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50 km/h
30 km/h
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I gaturum där gång- och cykeltrafikanterna färdas tillsammans med motorfordonstrafiken längs gatan är gc/bil alltid den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen. 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 cykeltrafiken. Detta gäller i huvudsak övergångsställen eller gång- och cykelöverfarter 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 rapporterade 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).

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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Inom Arries tättbebyggda område har det under den studerade perioden skett
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en trafikolycka, vilken skedde på väg 101. Olyckan var av typen avsvängsolycka mellan en personbil och en motorcykel och ledde till lindriga skador.
Inom Gessie Villastads tättbebyggda område har det skett två trafikolyckor 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.
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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 sistnämnda 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. Mätningarnas längd i tid varierar mellan platserna. Tabellen på nästa visar resultatet 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

Arrie

Väg 566, Prästgårdsvägen

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

Västra Ingelstad

Väg 597, Byvägen

strax norr om Kyrkovägen 2003

30

Västra Ingelstad

Väg 597, Byvägen

i höjd med Hästskovägen

2005

30

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

Östra Grevie

Väg 607, Steglarpsvägen

Steglarpsvägen 2

2011

30

Östra Grevie

Steglarpsvägen

2011

30

Östra Grevie

Gångvägen

2011

30

Östra Grevie

Väg 616, Gamla Landsvägen vid kyrkan

2003

30

Östra Grevie

Väg 616, Gamla Landsvägen vid skolan

2005

30
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Plats

Mätår Skyltad hastighet
(km/h)
2006

30

85-percentil
(km/h)

Medelhastighet
(km/h)

42

35

40-45
47

38
strax under 40

45-50
28
39

33
16

42

35
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 kvaliteter 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, tillgänglighet biltrafik, tillgänglighet kollektivtrafik, trygghet och trafiksäkerhet).
Tillgänglighet biltrafik
Enligt nulägesanalysen får den stora majoriteten av alla länkar god tillgänglighet 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 trafiksäkerheten. Detta är en vanligt förekommande avvikelse. För att trafiksäkerheten
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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 stadsbyggnadskvaliteterna. 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 länkoptimerade hastigheten 30 km/h där DTSS är gc/bil. Om kollektivtrafik finns på
sträckan, blir hastigheten generellt 40 km/h eftersom då vägs kollektivtrafikens 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 nulägesanalysen. Det är framför allt trafiksäkerheten, karaktären och tryggheten
som förbättrats avsevärt. Biltrafikens tillgänglighet har försämrats något.

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

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 gångbanor 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.

NÄTANPASSNING

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.

Efter att hastighetsnivån optimerats för respektive länk, görs en översyn av
nätet med syfte att skapa sammanhängande sträckor med samma hastighetsnivåer. Avvikelser kan justeras både genom att höja och sänka hastighetsgränsen, men fortfarande bör antalet kvalitetsavvikelser enligt den röd-gulgröna 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.

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.
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SYSTEMANPASSNING

JUSTERINGAR AV SYSTEMANPASSADE HASTIGHETER

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.

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.

Vellinge väster
I Vellinge väster har huvudvägen (Falsterbovägen) genom orten i föregående 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 kollektivtrafiken mindre god tillgänglighet. Väljs 60 km/h blir kvaliteten mindre god för
karaktären och tryggheten. I denna analys tas dock ingen hänsyn till oskyddade 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, Arrie, 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.
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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. Dessutom 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-
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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 strukturförändringar 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 framtida 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 principbilder. Generellt gäller att lämplig hastighetsgräns i övergången från landsbygd 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.
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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 Ängavägen (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 markvägarna får röda avvikelser för trafiksäkerheten samt för karaktären och tryggheten, 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 samtidigt 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.
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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 innebära alltför låg kvalitet både sett till trafiksäkerheten, tryggheten och karaktären 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 hastighetsgräns, 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 hastighetsbegränsningen 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 hastighetsdämpande 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 förekommande 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 separerade 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 föreslås 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 transportrum. 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
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hastighet är 50 eller 60 km/h men som saknar planskilda gång- och cykelöverfarter. 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 hastighetsdämpning bör undvikas på 50- och 60-gator. Finns behov av ett övergångställe 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 avseende på buller eftersom ljudnivån till stor del är beroende av avståndet från
vägen och omgivande terräng. Generellt kan man dock säga att där bullerkvalitetsnormerna överskrids bör man inte höja hastigheten. Föreslagen hastighetsplan 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 accelerationer, 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 hastighetsgränserna 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 partikelutsläppen, 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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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 framtida vägnät. Förslaget till nytt vägnät har som utgångspunkt att de tre befintliga 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 Stationsvägen i en punkt mellan de två befintliga plankorsningarna. Stationsvägen
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förlängs norrut och kopplas ihop med Hötoftavägen (väg 581) som får ett
nytt sydligare läge.
Stationsvägen utformas som en grön stadsgata med trottoar och trädplanteringar 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 fortsätter 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)
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Karta över kommande trafiknät i Västra Ingelstad (källa: Vellinge kommun)
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Karta över befintligt trafiknät i Östra Grevie (källa: Trafikverket)
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Karta över kommande trafiknät i Östra Grevie (källa: Trafikverket)
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PRINCIPER FÖR NYA HASTIGHETSGRÄNSER

BEHOV AV ÅTGÄRDER

Befintliga hastighetsgränser är idag huvudsakligen 30 km/h inom V. Ingelstad 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 hastighetsgränserna. 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.

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.

I framtiden bör strävan vara att hastighetsgränserna ska vara 40 km/h på
huvudnätet och 30 km/h på lokalnätet (se principbilder nästa sida). Huvudvägar 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.
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30 km/h på övrigt vägnät
inom V. Ingelstads tättbebyggda område.

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

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun

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

Principbild över framtida hastighetsgränser i Ö. Grevie med det nya vägnätet.
Förslaget kan genomföras om utpekade åtgärder genomförs.
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GENOMFÖRANDE
ACCEPTANS OCH EFTERLEVNAD
För att ändrade skyltade hastigheter ska ha någon positiv effekt i verkligheten, 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 transportrum 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 hastighetsgräserna 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 hastighetsgräns 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.
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• Översyn av behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter (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 hastighetsgränser 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 samrådsredogörelse (se bilaga). Syftet med samrådsredogörelsen är att sammanfatta
alla inkomna synpunkter så att dessa blir tillgängliga för både allmänheten, tjänstemän 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 trafikföreskrift kommer att prövas separat i samband med införande av de nya hastighetsgränserna. Före beslut kommer minst Polisen och berörd väghållare få
förslaget till trafikföreskrift på remiss.
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Inledning
Under årr 2010 och 2011
2
arbetad
des ett försla g fram till nyya hastighetssgränser, en hastighetsplan, för
ett antall utvalda orteer i Vellinge kommun (ettapp 1). Efter att förslage
et varit på reemiss, antogss planen
25 oktob
ber 2011. För övriga tättb
bebyggda om
mråden som inte ingick i etapp 1, arbbetades ett fö
örslag
fram till nya hastigheetsgränser under hösten och vintern 2011/2012. Dessa orter,
r, som utgör etapp 2,
d, Mellan‐Grrevie, Norra Håslöv, Södrra Håslöv, Vaattle och Vellinge
är följande: Arrie, Geessie villastad
väster. A
Analysen omfattar även en
e kompletteering av den översyn som
m påbörjadess i etapp 1 fö
ör
orterna V
Västra Ingelsstad och Östra Grevie/M
Möllevången, men som intte slutfördess på grund avv de
stora om
mbyggnadsplaner som fin
nns i orterna med tanke på
p utbyggnaden för perssontågstrafikk.
Syftet m
med hastighettsplanen är att
a anpassa ttrafiksysteme
et efter ortens förutsättnningar, samt skapa
ett undeerlag för beslut om nya, justerade hasstighetsgränser. De nya hastighetsgr
h
ränserna och en
översyn enligt metod
den Rätt fartt i staden, geer möjlighete
er att låta sta
adens olika kkaraktärer occh
anspråk avspegla sigg i hastighetsgränserna, fförbättra traffiksäkerheten där det beehövs och
framkom
mligheten där det behövss.

Samrrådsprocessen
Förslageet till nya hasstighetsgränsser, redovisaat i rapporten
n ”Hastighetsplan – Minddre orter Vellinge
kommun
n, samrådsveersion 2012‐0
02‐17”, var uunder våren och sommarren 2012 på remiss.
Hastigheetsplanen var utställd på kommunhu set samt på biblioteken i Vellinge, Hööllviken, Skanör och
munens hem
V. Ingelsstad. Den varr även tillgän
nglig på komm
msida. På biblioteken fan ns den i
pappersfformat och på
p kommune
ens hemsida var den digital. Synpunkkter har kunnnat lämnas via e‐mail
och via p
post fram till och med de
en 15 august i 2012.
Förutom
m att hastigheetsplanen va
ar utställd förr allmänhete
en, skickadess den också ppå remiss till
följande:














Polisen
TTrafikverket
m tättbebyggtt område
Enskilda väghållare inom
Räddningstjäänsten
SSkånetrafikeen
V
Vellinge taxi
ör tillväxt och
h samhällsbyyggnad
Nämnden fö
Pensionärsråådet
Rådet för fun
nktionshindrrade
Ungdomsråd
det
TTrelleborgs kommun
k
SSvedala kom
mmun
Malmö stad

Samrå
ådsredog
görelsen roll i pro
ocessen
Efter att samrådstideen gått ut, på
åbörjades arrbetet med att
a ställa sam
mman alla synnpunkter i de
enna
samrådssredogörelsee. Syftet med samrådsreddogörelsen är att sammanfatta alla innkomna synp
punkter
så att deessa blir tillgäängliga för både allmänhheten, tjänste
emän och po
olitiker. Samrrådsredogörelsen
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har skrivvits av avdeln
ningen för Ge
emensam m edborgarserrvice i samarbete med koonsultföretagget
Tyréns.

Fortsa
att arbete
e
Hastigheetsplanen är ett strategisskt dokumennt om de fram
mtida hastigh
heterna. De nya hastighe
eterna
kommerr att införas i etapper. Va
arje ny trafikfföreskrift kommer att prövas separatt i samband med
införand
de av de nya hastighetsgrränserna. Fö re beslut kom
mmer minst Polisen och berörd vägh
hållare få
förslagett till trafikförreskrift på re
emiss.

Inkom
mna ären
nden
Totalt haar 33 yttrand
den inkommiit i etapp 2. A
Av dessa yttrranden komm
mer 25 från privatperson
ner där
totalt 277 personer haar skrivit und
der yttrande na. 8 yttrand
den har inkommit från föörvaltningar,
myndigh
heter eller fö
öreningar. Un
nder samråd sprocessen i etapp 1 inkom totalt 3 yyttranden so
om
berörde sträckor elleer orter som inte ingick i etapp 1 men
n som innefa
attas i etapp 2. Dessa yttranden
finns meed i denna saamrådsredoggörelse.
Längre fram i samråd
dsredogörelssen kan mann se hur många som haft synpunkter på respektivve gata
eller sakkområde. Flera yttranden
n har haft synnpunkter på fler än en ga
ata. I de fall yyttrandena kommer
k
från myn
ndigheter, fö
öreningar (till exempel saamfällighetsfföreningar) eller
e förvaltn ingar anges detta.
Om ingeet anges har yttrandet
y
läm
mnats av en privatperson
n.
Följandee förvaltningaar, myndighe
eter eller förreningar har lämnat ett yttrande:
y









Miljö‐ och Byyggnadsnäm
mnden, Vellinnge kommun
TTrafikverket
orp
PRO Månsto
V
Västra Vellin
nge vägsamfä
ällighet
SSvedala kom
mmun
Lilla vägens vägförening
v
SSödra Håslövvs Nya Byalag
Montessorisstugans förskkola

Försllag på åttgärder
Många aav yttrandena innehåller förslag på åttgärder. Alla inkomna förslag finns m
med i
samrådssredogörelseen. Däremot kommenteraas inte varje enskilt förslag till åtgärdder utan desssa finns
med i deet fortsatta lö
öpande arbe
etet i kommuunen. Inför varje hastighe
etsbeslut skaa dock en översyn
göras avv eventuellt behov
b
av åtgärder.

Läsan
nvisning
g
Samrådssredogörelseen är uppdela
ad i flera kappitel. Efter de
etta inledand
de kapitel fö ljer ett kapittel som
samman
nfattar de generella synpunkter som inkommit påå hastighetsp
planen. Däreefter följer ettt kapitel
för respeektive tätort. De tre sista
a kapitlen i saamrådsredoggörelsen sam
mmanfattar dde synpunkte
er som
inkommit som inte direkt
d
berör hastighetspla
h
anen. Ett kap
pitel inkluderar synpunktter på hastiggheterna
i orter occh sträckor utanför
u
tättb
bebyggt områåde, ett kapiitel sammanffattar synpu nkter på
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hastigheetsplanen etaapp 1 och de
et sista kapitllet sammanffattar övriga inkomna synnpunkter som
m inte
direkt ärr kopplade till hastighete
er.
Inom varrje kapitel so
om berör en ort, finns förrst de generella synpunkkter som inkoommit som berör
b
hastigheeterna i orten
n som helhett. Därefter ä r synpunkterrna uppdelad
de per gata. För varje gatta anges
antal inkkomna ärend
den och det finns
f
en sam
mmanfattningg av yttrande
ena med mottiveringar occh förslag
till åtgärrder. Slutligen ges kommentarer till yyttrandena so
om inkommit och huruviida förslaget ligger
kvar elleer bör ändrass. Det är viktiigt att noteraa att alla perrsoner inte sttår bakom allla motiv elle
er
åtgärderr.
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Gene
erella synpu
unkterr på ha
astighe
etsplan
nen
Trafikverkett


TTrafikverket har inget attt erinra om fförslagen på hastigheter i de orter soom ingår i
utredningen.

Miljö
ö‐ och By
yggnadssnämnd
den


Miljö‐ och Byyggnadsnäm
mnden har beeslutat att läm
mna följande
e synpunkterr:
1. En enkelhet
e
och tydlighet böör eftersträvaas i kommun
nen genom attt samma ha
astighet
bör råda inom de mindre byaarna.
2. Det är också önsskvärt, från m
miljösynpunkkt, att hastigheterna på een vägsträcka
a inte
varieerar på korta
a avsnitt.

Kommeentar till ytttrandet
Målet m
med de nya haastighetsgränserna är attt trafikmiljön
n ska bli tydligare för traffikanterna, genom
g
att de nyya hastighetssgränserna samspelar
s
meed gatornas funktion och
h karaktär. S amtidigt måste en
avvägnin
ng göras så att
a det inte blir alltför måånga olika haastigheter på en sträcka eeller inom en
n mindre
by. Utgångspunkt för förslaget till nya hastig hetsgränser har varit att eftersträva en enkelhet och
nterna. Detta
a innebär docck inte nödvvändigtvis attt hastighetsggränsen alltid
d är den
tydlighett för trafikan
samma iinom en hel by eftersom karaktären och funktion
nen kan varie
era stort.

Sveda
ala kom
mmun


Kommunstyrelsen har be
eslutat att Svvedala komm
mun inte har några invän dningar mott
fförslaget till nya hastighe
etsgränser i V
Vellinge kom
mmun.

PRO M
Månstorrp
PRO Månstorp har läämnat ett ytttrande som aavser den össtra kommun
ndelen, dvs. ggamla Månstorp. I
a synpunkterr på hastighe
etsplanen och
h dels ortssppecifika synpunkter.
yttrandeet beskrivs deels generella
Nedan b
beskrivs de geenerella synpunkterna o ch längre fraam i samrådssredogörelseen under respektive
ort, redo
ogörs för ortssspecifika syynpunkter.






Förslaget till nya hastighetsgränser föör orterna i den
d östra ko
ommundelenn, uppnår me
ed
fförslaget intee en tillräckligt god trafikksäkerhet för oskyddade trafikanter ssom färdas i
blandtrafik. 30 km/h börr vara en gennerell hastigh
hetsgräns i de flesta omrrådena. Detta
a bör
ggälla intill deess att erford
derliga trafik säkerhetsåtggärder vidtag
gits.
330 km/h skall gälla hela vägsträcknin
v
ngen och ej delas
d
upp i olika hastigheetszoner då detta
d
kan
leda till otyd
dligheter. Enh
hetliga hastigghetsgränser bör innebära att trafiköövervakninge
en
underlättas samtidigt
s
som förutsättnningarna för att uppnå en
n god förståeelse och acce
eptans
ö
ökar och därrmed också efterlevnade
e
en.
I rapporten fastslås
f
att fö
ör att uppnåå en god trafiiksäkerhet skkall hastighetten vara höggst 30
km/h där oskyddade traffikanter färddas i blandtraafik. PRO Månstorp ställeer sig helt bakom
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d
detta konstaaterande. PRO Månstorp kan inte accceptera att kollektivtrafikkens
ttillgänglighettskrav skall motivera
m
en höjning från
n 30 km/h till 40 km/h i syynnerhet som
m de
aaktuella vägssträckorna är korta och ddet gäller ettt begränsat antal
a
trafiktuurer. Att i dettta läge
prioritera bo
ort säkerhete
en är inte accceptabelt. An
npassningar av turlistornna måste därrför
fförordas vid dessa få tillffällen.
Begreppet ”Huvudvägnä
ät” borde ej vvara tillämpb
bart i de mindre orterna eftersom
hastigheter över
ö
30 km/h ger en minndre god elle
er låg standarrd på trafiksääkerheten. Undantag
U
härifrån måsste kräva spe
eciella motiv eringar.
Den bristand
de efterlevna
aden av gällaande hastighetsbestämm
melser får intee tagas som intäkt
fför att höja hastighetsgrä
h
änserna. Bätttre informattion samt up
ppföljning oc h inte minst ökad
polisövervakkning bör varra de instrum
ment som skaall tillämpas.
A
Att köpslå mellan
m
40 och
h 30 km/h meed hänvisnin
ng till teoretiskt framtagnna hastighetssgränser
äär ett avstegg från trafiksä
äkerhetsaspeekten och skkall därför ej komma ifrågga. Att
fframkomligh
hetsanspråke
en skall väga tyngre än trrafiksäkerhetten är därförr en felaktig
prioritering.
ör vara att geenom anpasssning av
Det går inte att helt byggga bort trafikkolyckor. Inriiktningen bö
anden göra sså att effekte
erna av en olycka blir så lindriga som
m möjligt.
hastighet och siktförhålla

Kommeentarer till yttrandet
y
Om man
n endast beaktar trafiksäkerhetsapse kten bör 30 km/h vara generell hastiighetsgräns på
p
merparten av vägarn
na och gatorna i de minddre byarna, eftersom
e
separerad gång‐‐ och cykelba
ana idag
saknas. D
Det finns docck fler param
metrar än traafiksäkerhet att ta hänsyn
n till. Förslagget till nya
hastigheetsgränser haar arbetats frram enligt m
metodiken i handboken ”R
Rätt fart i staaden”. I analysen har
hänsyn ttagits till totaalt 5 kvalitete
er: karaktär, tillgänglighe
et (biltrafik, kollektivtrafi
k
ik och
utryckningstrafik), trrygghet, trafiiksäkerhet occh miljö och hälsa.
I förslageet till nya hastighetsgrän
nser har de g ator och väggar som ingår i huvudnäteet och där
bebyggeelsen är gles längs vissa delar fått 40 kkm/h. 40 km
m/h är en avvvägning mellaan det behovv av
tillgängliighet som fin
nns och beho
ovet av en trrygg och säke
er miljö för oskyddade
o
trrafikanter. I
framtideen är det myccket viktigt att
a få trafikannterna att håålla 40 km/h så att oskydddade trafika
anter i
byn, särsskilt barn, käänner sig säkra och tryggaa.
Förutom
m att hänsyn behöver tas till fler para metrar än trrafiksäkerhett skulle ocksåå en generell gräns
om 30 km
m/h få liten acceptans och efterlevnaad på mångaa sträckor efttersom trafikkmiljön inte stödjer
trafikantterna i att håålla 30 km/h.. Att skylta 3 0 km/h skullle inte med säkerhet
s
inneebära ökad
trafiksäkkerhet. Forskkning visar attt skyltad hasstighet endaast är en liten
n del som avggör bilisternas val av
hastigheet. Gatans utfformning och omgivandee miljö påverkar i myckett stor grad bbilisternas fakktiska
hastigheetsgräns. En bra
b utformad
d gata ska vaara ”självförkklarande”, vilket innebärr att trafikantterna
naturligtt väljer den hastighetsniv
h
vå gatan är aavsedd för. Att
A ha samma
a hastighet ööverallt har fö
ördelen
att det äär lätt för traffikanterna attt veta vad ssom gäller. Däremot
D
bidrar inte samm
ma hastighett överallt
till trafikkanternas förrståelse för varför
v
man bbör köra olikaa fort på olika sträckor.
I hastigh
hetsplanen diskuteras öve
ersiktligt de behov av åtggärder som behöver
b
vidttas för att kunna
införa dee nya hastigh
hetsgränsern
na. Vissa av ddessa åtgärder kan handla om att få bbilisterna attt hålla
farten. Ä
Även åtgärdeer som ökar trafiksäkerhe
t
eten för oskyyddade trafikkanter föresllås. Inför varje enskilt
hastigheetsbeslut ska en översyn göras av eveentuellt beho
ov av åtgärde
er.
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Merpartten av gatorn
na och vägarna får i försl aget sänkt hastighetsgräns från 50 ti ll 40 km/h, vilket
v
är
en stor fförbättring fö
ör trafiksäkerheten. Någrra gator i V. Ingelstad och Ö. Grevie ffår höjd hasttighet.
Detta ko
ommenteras mer i kapite
el längre fram
m i rapporten
n.

Priva
atperson
ner







1 yttrande gäller plottriggheten med hhastighetsgränserna och menar att ddet är för många
aalternativ. Personen und
drar vad det äär för fel på nuvarande hastighetsgrä
h
änser 30, 50,, 70, 90
o
osv.
ningar då
1 yttrande anser att det är kritisk attt man byggerr undersökningen på hasstighetsmätn
d
de på vissa ställen
s
är från
n 2003. Det har hänt mycket med bla
and annat bi lar under de
en
perioden. Man bör ha nyyare hastigheetsmätningar för att kunna utvärderaa helt rätt.
er på och sän
nker hastigheeterna nästa
an
1 yttrande handlar om att det är fel aatt man hålle
ö
överallt. Dett är utmärkt att man ska vara försiktig i trafiken och
o inne i Velllinge är 30 km/h
k
bra. Att man
n däremot hå
åller på och ssänker hastiggheten i snarrt alla små saamhällen är helt
meningslöst och orimligtt. Det finns eett behov av att komma fram
f
till sitt jjobb och så att
a man
kan tjäna pengar och bettala skatt. Deet är bra att sänka hastig
gheten i störrre samhällen
n. I små
ssamhällen, med
m 5‐10 huss, bör man isstället se till att de som bor
b där sätteer upp plank så att
iinte deras baarn kan sprin
nga ut på väggen eller flytta vägen om det är myckket viktigt. Ävven
bilister har rätt att komm
ma fram.
m ska höja
a hastighetenn till 40 km/h
h i byn.
En skrivelse (utan namn och utan ortt) gäller att man
än man
Kryphastigheeten 30 km/h ställer till pproblem. Dett går inte attt köra om enn cyklist förrä
lämnat byn.

y
Kommeentarer till yttrandena
Målet m
med de nya haastighetsgränserna är attt trafikmiljön
n ska bil tydligare för traffikanterna, genom
g
att de nyya hastighetssgränserna samspelar
s
meed gatornas funktion och
h karaktär. S amtidigt måste en
avvägnin
ng göras så att
a det inte blir alltför måånga olika haastigheter på en sträcka. Den plottrigghet som
många trafikanter id
dag upplever kan bero påå att översyner och omskkyltningar ennligt det nya
hastigheetsgränssysteemet fortfara
ande pågår bbåde inom ko
ommunerna och på Trafiikverkets väggar.
Efterhan
nd bör plottrigheten minsska.
Förslageet till nya hasstighetsgränsser i Vellingee kommun baaseras på hastigheterna 330, 40 och 60 km/h,
vilka är d
de hastighetssgränser Trafikverket ochh Sveriges ko
ommuner occh landsting rrekommenderar ska
användaas inom tätorrter i framtid
den. Planen äär ett strateggiskt dokume
ent att arbetta efter i fram
mtiden
och då b
bör rekommeendationerna
a följas och 550 och 70 km
m/h tas bort. Forskning ooch utveckling
inom om
mrådet har gjjort att de tid
digare generrella hastighe
etsgränserna
a 50 km/h inoom tätort occh 70
km/h utaanför tätort är för trubbiigt för att speegla olika karaktärer och
h trafikmiljöeer. De nya
hastigheetsgränserna är bättre an
npassade till de krav som
m ställs, bl.a. ur
u trafiksäkeerhetssynpun
nkt där
t.ex. 50 kkm/h är en alltför
a
hög ha
astighet i tät ortsmiljöer.
Förslageet till nya hasstighetsgränsser bygger innte på vad de
en uppmätta hastighetenn är på en ga
ata utan
vilka kvaaliteter gatan
n har avseende t.ex. karaaktär, funktio
on och trafikssäkerhetsstaandard. Inforrmation
om uppm
mätt hastighet utgör end
dast stödinfoormation. Därmed påverkkas inte före slagen
hastigheetsgräns av uppmätt
u
hasttighet.
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Sett till vvägnätet som
m helhet i Sve
erige föreslåås både sänkningar och höjningar. Sännkningar är vanligt
v
förekom
mmande i täto
orter efterso
om där blanddas oskyddad
de trafikante
er med bilisteer. På många
a större
vägar, t.eex. mötessep
parerade väggar, har däreemot hastigh
heten höjts frrån 90 till 1000 km/h. Varjje
hastigheetsbeslut är en
e avvägningg mellan bil‐ och kollektivvtrafikens tillgänglighetsaanspråk och
trafiksäkkerhet och miljöhänsyn.
m
Vägar
V
som inngår i huvudnätet ska ha en högre haastighet än
omgivan
nde vägar. Hu
ur hög hastigghet som är rrimligt måste
e dock vägass i varje enskkilt fall.
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Arriie
Hela orten
Antal inkomna
a yttrand
den


1 yttrande frrån PRO Mån
nstorp

Samm
manfattning av ytttrandet


Hastigheten bör vara 30 km/h i hela orten. Att de
ela upp orten i 30 respekktive 40 km/h är inte
motiverat efftersom det i huvudsak äär små villagaator.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 30 km/h
 För motiv see PRO Månsto
orps skrivelsse under ”Ge
enerella synp
punkter på haastighetsplanen”,
ssidan 7.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Att ha saamma hastigghet överallt har fördelenn att det är läätt för trafika
anterna att vveta vad som
m gäller.
Däremott bidrar inte samma hasttighet överal lt till trafikan
nternas försttåelse för varrför man bör köra
olika fort på olika strräckor. I Arrie
e är bebyggeelsen tät på vissa
v
delar och gles på anndra. Att ha 30 km/h
i hela ortten bedöms leda till låg acceptans
a
occh efterlevnaad. En generell utgångsp unkt för försslaget till
nya hasttighetsgränseer är att huvudnätet ska ha 40 km/h,, vilket är en avvägning m
mellan det be
ehov av
tillgängliighet som fin
nns och beho
ovet av en trrygg och säke
er miljö för oskyddade
o
trrafikanter. Ettt
undantag från 40 km
m/h har dock gjorts i den del av Arrie där bebygge
elsen är myckket tät, som i
förslagett får 30 km/h
h. 40 km/h är en sänkninng mot dagen
ns 50 km/h vilket
v
förbätttrar trafiksäkkerheten,
trygghetten och karaktären.
I framtid
den är det myycket viktigt att få trafikaanterna att hålla
h
40 km/h
h så att oskyyddade trafikkanter i
byn, särsskilt barn, käänner sig säkra och tryggaa. I hastighettsplanen diskuteras överrsiktligt de åttgärder
som beh
höver vidtas för
f att kunna
a införa de nnya hastighettsgränserna. Vissa av desssa åtgärder kan
handla o
om att få bilissterna att hå
ålla farten. Ä
Även åtgärder som ökar trafiksäkerheeten för oskyyddade
trafikantter föreslås. Inför varje enskilt hastig hetsbeslut ska en översyyn göras av eeventuellt be
ehov av
åtgärderr.
Efter att inkomna synpunkter behandlats, haar en utökad översyn gjorts av gränseerna för Arrie
es
tättbebyyggda områd
de i samråd med
m Trafikveerket. Vid den
n nordvästra
a infarten till Arrie har
bedömningen gjorts att nuvarande tättbebygggda område
e inte uppfyller kraven föör tättbebygggt
område och att grän
nsen för tättb
bebyggt omrråde bör gå där
d bebyggelsen börjar. I praktiken in
nnebär
detta attt hastighetsggränsen blir 70
7 km/h fram
m till bebygggelsen och att hastighetsggränsen däre
efter blir
40 km/h. En förvarniing om att de
et blir 40 km
m/h kommer att sättas up
pp 200 meterr före gränse
en.
Förslageet med både 30 och 40 km/h i Arrie kkvarstår. Grä
änsen för tättbebyggt om
mråde i nord
dväst
flyttas in
n till bebygg
gelsen.
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Gesssie Villlastad
Gessiievägen (väg 52
29)
Antal inkomna
a yttrand
den


2 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av 2 personer
p

Samm
manfattning av ytttrandet



Ett yttrande är positivt tiill hastighetsssänkningen på Gessievägen.
I ett yttrandee framförs en önskan attt sänka flyttaa gränsen på Gessievägenn (väg 529) mellan
m
70
km/h och föreslagna 40 km/h en bit längre norru
ut än dagens 70/50 gränss.

Motiv tiill varför ma
an vill flytta
a gränsen o
och därmed
d få sänkt ha
astighet
 Barn som åkker skolbuss står
s och vänttar på bussen vid vägen.
 SSmala vägrenar.
 Många bilar kör betydliggt fortare än 70 km/h.
Ökad säkerh
het för de som
m rider längss vägen.
 Ö
 En sänkning ökar trygghe
etskänslan i byn.
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
Förslag
 Förslaget innebär att ma
an flyttar hasstighetsskyltten vid Gessie 12:15/Gesssie 10:44 no
orrut till
essie 9:8/9:77.
norra gränsen mellan Ge
ning framförs om att cyk elvägen bygggs inom kortt.
 En förhoppn

Komm
mentarerr till yttra
andet
Gränsen mellan 70 och
o 50 km/h går idag där gränsen för tättbebyggtt område gårr. Sträckan norr om
är idag fö
ör gles för attt uppfylla krraven för tätttbebyggt om
mråde. På väg
gar utanför ttättbebyggt område
o
tar Länssstyrelsen, eftter att Trafikkverket lämnnat förslag, beslut om gällande hastigghetsgräns. Det
D är
även Traafikverket som beslutar om
o behov avv eventuella åtgärder
å
på sträckan.
s
Inkkomna synpu
unkter
kommerr att vidarebeefordras till Trafikverket.
T
.
Gränsen
n mellan 70 och
o 50 km/h
h (framtiden 40 km/h) kvvarstår.
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Melllan Gre
evie
Hela orten
Antal inkomna
a yttrand
den



1 yttrande frrån PRO Mån
nstorp
2 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av tvåå personer

Samm
manfattning av ytttrandet




1 yttrande menar
m
att hasstigheten böör vara 30 km
m/h i hela dett tättbebygggda området..
I ett yttrandee framförs en synpunkt oom att det är onödigt me
ed 50‐skyltarrna 20 meterr innan
330‐skylten i Mellan Grevie.
met med att hastighetsbegränsningen i Mellan G revie (30 km
m/h) inte
1 yttrande berör problem
eefterlevs.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 30 km/h
 För motiv see PRO Månsto
orps skrivelsse under ”Ge
enerella synp
punkter på haastighetsplanen”,
ssidan 7.
Synpunkter/frågorr framförda
a kring prob
blemet med
d att hastigh
heterna intte efterlevs
Att hastighetterna inte effterlevs har vvarit ett prob
blem under en
e längre tid .
 A
 V
Vägens utforrmning geno
om Mellan G revie gör dett möjlighet att
a hålla en hhög hastighett.
 Fartsyndarnaa är allt från kommunenss egna renhåållningsbilar, byggare, vå rdbolag, förä
äldrar
med barn i bilen,
b
bönderr, polisen m.ffl.
 Flera av de boende
b
i Mellan Grevie hhar tidigare skrivit
s
in till Vellinge
V
kom mun och framfört
ö
önskningar på
p farthinderr, fartkameroor eller andra hastighetsbegränsandee åtgärder.
Å
Återkopplinggarna från ko
ommunen haar handlat om
m negativa bullernivåer
b
ssamt att bön
ndernas
maskiner intte är anpassa
ade till farthiinder.
 Behov finns av en övergrripande plann på åtgärderr och kontrolller.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Efter att inkomna synpunkter behandlats, haar en utökad översyn gen
nomförts för hastighetsgränserna
i Mellan Grevie och gränsen
g
för det
d tättbebyyggda området. Översyne
en har gjorts i samråd me
ed
Trafikverrket. Vid den
n nordvästra infarten till Mellan Grevvie har bedöm
mningen gjo rts att nuvarrande
tättbebyyggda områd
de inte uppfyyller kraven fför tättbebygggt område och
o att gränssen för tättbebyggt
område bör gå där gränsen
g
mella
an 30 och 500 km/h idag går.
g I praktiken innebär ddetta att tidigare
föreslageen 40‐sträckka får 70 km//h. En förvarnning om att det
d blir 30 km
m/h komme r att sättas upp
u 200
meter fö
öre gränsen.
Gränsen för tättbebyyggt område
e behålls vid dden södra an
nslutningen. För att minsska på plottrigheten
görs docck en justerin
ng mot tidiga
are plan och föreslagen sträcka
s
med 40 km/h ersäätts med 30 km/h.
Eftersom
m vägarna geenom Mellan
n Grevie är sttatliga vägar,, är det Trafikverket som
m fattar beslu
ut om
eventuellt behov av åtgärder me
ed syfte att nnå efterlevnaad av hastighetsgränsern a. Inkomna
synpunkkter kommer att vidarebe
efordras till TTrafikverket.
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Gränsen
n för tättbebyggt område
e justeras i M
Mellan Grevie genom attt gränsen vid
id den nordvvästra
anslutniingens flytta
as till befintliig gräns melllan 30 och 50
5 km/h. Förreslagen strääcka med 40
0 km/h i
söder jussteras till 30
0 km/h. Hela
a Mellan Greevies tättbeb
byggda områ
åde får därm
med 30 km/h
h.
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Norrra Håsslöv
Hela orten
Antal inkomna
a yttrand
den


1 yttrande frrån PRO Mån
nstorp

Samm
manfattning av ytttrandet


1 yttrande menar
m
att hasstigheten böör vara 30 km
m/h i hela dett tättbebygggda området..

an vill ha 30 km/h
Motiv tiill varför ma
 För motiv see PRO Månsto
orps skrivelsse under ”Ge
enerella synp
punkter på haastighetsplanen”,
ssidan 7.

Komm
mentarerr till yttra
andet
I samban
nd med omb
byggnaden avv E6 utanför Norra Håslö
öv till motorvväg, byggdes även det lokkala
gatunäteet om till visss del. Öster om
o Norra Hååslöv (mellan
n motorvägen
n och byn) bbyggdes en nyy väg.
Den nya vägen har in
nneburit att vägen genom
m Norra Håslöv fått ändrrad funktion från huvudvväg till
lokalväg. Idag finns därför
d
bara en
e kort sträckka som kan betraktas
b
som
m huvudnät inne i Norra
a Håslöv.
Av denna anledning är det därför motiverat aatt hastighetten bör vara 30 km/h i heela Norra Hå
åslöv,
vilket är en ändring från
f
tidigare föreslagen pplan. Den korta sträcka som går i öst‐‐västlig riktning och
som ingåår i huvudnätet bedöms dels vara förr kort för att ha 40 km/h och dels passserar den uttanför
skolan.
Efter att inkomna synpunkter behandlats, haar en utökad översyn gjorts av gränseerna för Norrra
s
med Trafikverkett. Vid den södra infarten har bedömn
ningen
Håslövs ttättbebyggda område i samråd
gjorts att nuvarandee tättbebyggd
da område innte uppfyllerr kraven för tättbebyggt
t
oområde och att
gränsen för tättbebyyggt område bör gå där bbebyggelsen börjar. I praktiken innebbär detta att
hastigheetsgränsen blir 70 km/h fram
f
till bebyyggelsen och
h att hastighe
etsgränsen ddärefter blir 30
3 km/h.
gen hastigheet bör ändrass från 40 till 30 km/h i hela Norra Hå
åslöv. Gränssen för tättbe
ebyggt
Föreslag
område i söder flytta
as in till beb
byggelsen.
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Södrra Håsslöv
Hela orten
Antal inkomna
a yttrand
den



1 yttrande frrån Södra Hå
åslövs Nya Byyalag, påskrivet av styrelsen
1 yttrande frrån PRO Mån
nstorp

Samm
manfattning av ytttrandet



SSödra Håslövvs Nya Byalag önskar sännkt hastighettsbegränsnin
ng i Södra Hååslöv.
PRO Månsto
orp anser att den generellla hastigheten bör vara 30 km/h.

an vill ha sä
änkt hastig
ghet
Motiv tiill varför ma
 Biltrafiken har ökat rejältt pga. ny traffikplats samtt expanderin
ngen av Halloongården i Bodarp.
Antalet gångg‐ och cykeltrafikanter haar ökat markkant tack vare nya fantasttiska möjligh
heter i
 A
kollektivtrafiiken.
 Byn har besö
ök av stora mängder
m
tungg trafik, specciellt i skörde
etid vilket i sttort sett
ssammanfalleer med Hallo
ongårdens höögsäsong.
 Nuvarande hastighetsbe
h
egränsning ärr 50 km/h ge
enom byn, vilket är högt ur
ttrafiksäkerheetssynpunkt för de mångga gång‐ och cykeltrafikanter som färrdas i vägkan
nten, då
ttrottoar/cykelbana sakna
as.
 För ytterligare motiv se PRO
P Månstoorps skrivelse
e under ”Gen
nerella synpuunkter på
hastighetsplanen”, sidan
n 7.
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 V
Varje sänkning är uppska
attad, men s ärskilt viktig är en rejäl sänkning melllan busshållplatsen
o
och Hjalmar Möllers där gång‐ och cyykeltrafiken är som tätasst. 30 km/h aanses vara rimligt.
 I utkanterna av byn är ha
astighetsbeggränsningen 70 km/h, vilkket en hel deel motorfordon
om byn, alte rnativt sänke
er för sent/ö
ökar för tidigtt. En sänknin
ng även
behåller helaa vägen geno
här vore därrför mycket önskvärd.
ö

Komm
mentarerr till yttra
andet
Gatans u
utformning och
o omgivande miljö påvverkar i myckket stor grad bilisternas faaktiska
hastigheetsgräns. En bra
b utformad
d gata ska vaara ”självförkklarande” vilket innebär aatt trafikanterna
naturligtt väljer den hastighetsniv
h
vå gatan är aavsedd för. Om
O bebyggelssen är gles, ssåsom den är i Södra
Håslöv, b
blir det svårtt för trafikanterna att hållla låg hastigghet.
Små byaar, såsom Söd
dra Håslöv, som
s
har gles bebyggelse och genomfartstrafik, fööreslås få
hastigheetsbegränsningen 40 km//h. 40 km/h äär en avvägn
ning mellan det
d behov avv tillgänglighe
et som
finns och
h behovet avv en trygg och säker miljöö för oskyddade trafikantter. Jämförtt med dagens
hastigheetsgräns 50 km/h
k
innebärr 40 km/h ökkad säkerhett och trygghe
et.
I framtid
den är det myycket viktigt att få trafikaanterna att hålla
h
40 km/h
h så att oskyyddade trafikkanter i
byn, särsskilt barn, käänner sig säkra och tryggaa. I hastighettsplanen diskuteras överrsiktligt de åttgärder
som beh
höver vidtas för
f att kunna
a införa de nnya hastighettsgränserna. Vissa av desssa åtgärder kan

17 (31)
2
2012‐11‐12

2
NGM 2012/462

handla o
om att få bilissterna att hå
ålla farten. Ä
Även åtgärder som ökar trafiksäkerheeten för oskyyddade
trafikantter föreslås. Inför varje enskilt hastig hetsbeslut ska en översyyn göras av eeventuellt be
ehov av
åtgärderr.
Förslageet med 40 km
m/h i Södra Håslöv
H
kvarsstår.
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Vatttle
Hela orten
Antal inkomna
a yttrand
den



1 yttrande frrån PRO Mån
nstorp
2 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av tvåå personer

Samm
manfattning av ytttrandet


YYttrandena anser
a
att hasstigheten bö r vara 30 km
m/h på hela genomfarten och inte 40 km/h
ssom i förslagget.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 30 km/h
 SSamtliga huss ligger längss med vägen..
 SSikten från utfarterna
u
är på många sttällen skymd
da.
 G
Gångbanor saknas.
s
 O
Ofta förekom
mmer tung trrafik i form aav traktorer//lastbilar fulla
a med grödoor. Dessa hinner
o
omöjligt stan
nna inom rim
mlig sträcka oom ett hinde
er plötsligt dyyker upp.
 Många barn i byn vistas på vägen då en gemensaam samlingsp
punkt i form av en lekpla
ats
ssaknas.
 Många gasarr upp i utkan
nten. 70‐grännsen är preciis vid sista hu
uset.
 För övriga motiv
m
se PRO Månstorps sskrivelse und
der ”Generella synpunkteer på
hastighetsplanen”, sidan
n 7.
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 A
Antingen bör hastigheten sänkas till 30 km/h elle
er bör det fin
nnas någon fform av
hastighetsdäämpande åtggärd, t.ex. buula eller dylikkt.
 I ett yttrandee ställs fråga
an om det är nödvändigt att vägen ärr en genomfaartsled då de
et finns
lämpliga alteernativa väga
ar.

Komm
mentarerr till yttra
andena
Gatans u
utformning och
o omgivande miljö påvverkar i myckket stor grad bilisternas faaktiska
hastigheetsgräns. En bra
b utformad
d gata ska vaara ”självförkklarande” vilket innebär aatt trafikanterna
naturligtt väljer den hastighetsniv
h
vå gatan är aavsedd för. Om
O bebyggelssen är gles, ssåsom den är i Vattle
längs visssa sträckor, blir det svårtt för trafikannterna att håålla låg hastig
ghet.
Små byaar, såsom Vatttle, som harr gles bebygggelse och gen
nomfartstraffik, föreslås ffå
hastigheetsbegränsningen 40 km//h. 40 km/h äär en avvägn
ning mellan det
d behov avv tillgänglighe
et som
finns och
h behovet avv en trygg och säker miljöö för oskyddade trafikantter. Jämförtt med dagens
hastigheetsgräns 50 km/h
k
innebärr 40 km/h ökkad säkerhett och trygghe
et.
I framtid
den är det myycket viktigt att få trafikaanterna att hålla
h
40 km/h
h så att oskyyddade trafikkanter i
byn, särsskilt barn, käänner sig säkra och tryggaa. I hastighettsplanen diskuteras överrsiktligt de åttgärder
som beh
höver vidtas för
f att kunna
a införa de nnya hastighettsgränserna. Vissa av desssa åtgärder kan
handla o
om att få bilissterna att hå
ålla farten. Ä
Även åtgärder som ökar trafiksäkerheeten för oskyyddade
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trafikantter föreslås. Inför varje enskilt hastig hetsbeslut ska en översyyn göras av eeventuellt be
ehov av
åtgärderr.
m/h i Vattle kvarstår.
Förslageet med 40 km
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Västtra Ing
gelstad
d
Hela orten


PRO Månsto
orp menar att det finns fl era skäl att avvakta
a
med
d förändradee hastighetsgränser i
V
Västra Ingelsstad. I dagslä
äget gäller 300 km/h. Det framtida förslaget beträfffande
JJordholmsväägen (väg 591) med hastiighet 60‐40‐6
60 synes helt omotiveratt. Detsamma
a gäller
d
de föreslagn
na hastighetssindelningarnna på väg 101.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Såsom p
påpekas i rap
pporten ”Hastighetsplan – Mindre ortter Vellinge kommun”
k
(saamrådsversion 2012‐
02‐17) b
bör hastighettsgränserna i Västra Inge lstad ändrass i samband med
m att de nnya vägarna byggs
b
och trafiiknätet får en
n annan stru
uktur. Jordhoolmsvägen, som i framtiden delvis byg
yggs om och får
f en ny
funktion
n, föreslås få 60 km/h i uttkanten av V
V. Ingelstad och
o 40 km/h i anslutning till stationen
n.
Föreslaggna principerr i Västra Inge
elstad är sam
mma principe
er som gällerr för övriga sstörre orter i Vellinge
kommun
n. Det är docck viktigt att framtida hasstighetsgränser i Västra Ingelstad sam
mspelar med
d
framtidaa utformningg av gatorna och att försl aget inte sess som ett statiskt förslag.. I takt med att
a
orterna vväxter och utvecklas börr också hastiggheterna anp
passas efter ändrade förrhållanden.

Landsvägen (väg 10
01)
Antal inkomna
a yttrand
den


2 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av 2 personer
p

Samm
manfattning av ytttrandet



En person un
ndrar om hastigheten ut anför Västraa Ingelstad skkola kommerr att sänkas till
t 30
km/h, och i så
s fall när.
En person ön
nskar sänkt hastighet
h
till 30 km/h.

Motiv tiill frågan
 Det är myckeet trafik över lag på väg 1101 och just vid Västra In
ngelstads skoola är det extra
mycket trafik på morgon
n och efterm iddag.
 Utanför nästtan alla andra skolor är ddet 30km/h, men inte uta
anför Västra Ingelstads skola, där
d
det är 50km//h.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Hastigheeten på väg 101
1 förbi sko
olan i Västra Ingelstad förreslås i framttiden bli 40 kkm/h. Då det finns
bebyggeelse nära vägen på denna
a sträcka ochh ett utfartsb
behov finns behov
b
av lägrre hastighet än på
resteran
nde del av väg 101. Samtiidigt är väg 1101 också en
n viktig länk i huvudnätett med mycke
et
genomfaartstrafik och
h vägen stödjer inte trafi kanterna i attt hålla låga hastigheter vvilket gör attt
hastigheeten inte kan
n vara alltför låg. 30 km/hh är inte mottiverat med tanke
t
på att det finns en gång‐
och cykeeltunnel under vägen därr oskyddade trafikanter, där ibland skkolbarn, kan passera säkert.
Refuger planeras attt byggas utan
nför skolan, vvilka förväntas bidra till lägre hastighheter för biltrrafiken.
Förslageet med 40 km
m/h förbi sko
olan på Landdsvägen (väg
g 101) kvarstår.
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Kyrkovägen (väg 57
74) och SStationssvägen (väg
(
574
4)
Antal inkomna
a yttrand
den


1 yttrande frrån ”vi på Kyrkovägen”

Samm
manfattning av ytttrandet


Förslaget i ytttrandet är att
a 30 km/h sska behållas på Kyrkoväg
gen och Stati onsvägen. Snarare
ään att höja till 40 km/h borde
b
hastighheten sänkass till 20 km/h
h.

Motiv tiill varför ma
an vill behå
ålla 30 km//h
 Enligt en und
dersökning kör
k 85 % i 50 km/h på vägg 574 Kyrkovvägen och 533 km/h på vä
äg 574
SStationsvägeen. I yttrande
et framförs een oro att hö
öjningen till 40
4 km/h kom
mmer att inne
ebära att
880 procent kör
k i 60‐70km
m/h.
 Mycket tungg trafik har kö
ört genom V
V. Ingelstad under
u
1,5 års tid pga. utbbyggnaden avv
V
Vellinge Änggar. Risken fin
nns att det bblir på samma sätt när Trelleborgsbannan byggs.
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 Den nya vägen väster om
m järnvägen, Toftadalväggen, bör bygg
gas innan Treelleborgsban
nan
byggs och an
nvändas till fullo
f
istället fför Kyrkoväggen‐Stationsvvägen.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Planerad
de utbyggnad
der i V. Ingelstad innebärr ett större gatunät
g
och med
m detta fööljer ett ökatt behov
av att diffferentiera hastigheterna
h
a inom ortenn. Ju större orten
o
blir, desto tydligaree delas gatorrna i en
ort in i ett huvudvägnät och ett lokalnät. Nyaa vägar kringg orten gör occkså att vägaarnas funktio
on delvis
ändras, vvilket kan mo
otivera beho
ov av nya hasstighetsgränser. Tillfälliga
a förändring ar i trafikflöd
dena,
vilket up
ppstår vid t.eex. utbyggnad
der av hus occh vägar, påvverkar inte direkt
d
vilken lämplig
hastigheetsgräns är på en sträcka. En sådan uttbyggnaden har t.ex. varit vård‐ och omsorgsboe
endet
Månstorrps Ängar (i skrivelsen
s
kallad Vellingee Ängar).
Att ha saamma hastigghet överallt har fördelenn att det är läätt för trafika
anterna att vveta vad som
m gäller.
Däremott bidrar inte samma hasttighet överal lt till trafikan
nternas försttåelse för varrför olika
hastigheetsgränser gääller. Att ha 30
3 km/h i he la V. Ingelstaad i framtide
en bedöms leeda till låg accceptans
och efterlevnad. Pro
oblem med acceptansen ooch efterlevn
naden finns redan idag, vvilket
hastigheetsmätningarrna visar. Enlligt hastighettsmätningar från 2003 är 85‐percenttilen 50 km/h
h på
Kyrkoväggen och 53 km/h
k
på Stationsvägen. 885‐percentile
en innebär attt 85 % av biilsiterna kör i den
hastigheeten eller lägre. Forskningg visar att skkyltad hastigh
het endast är en liten deel som avgör
bilisternas val av hasstighet. Gatans utformninng och omgivvande miljö påverkar i m
mycket stor grad
bilisternas faktiska hastighetsgrä
äns. En bra uttformad gataa ska vara ”ssjälvförklarannde” vilket in
nnebär
att trafikkanterna natturligt väljer den hastigheetsnivå gatan
n är avsedd för.
f Idag är innte Kyrkoväggen och
Stationsvvägen självfö
örklarande.
den bör strävvan vara att hastighetsgr
h
änserna ska vara 40 km//h på huvudnnätet och 30 km/h på
I framtid
lokalnäteet. Kyrkoväggen och Statio
onsvägen inggår i huvudn
nätet. 40 km//h på huvudnnätet är en
avvägnin
ng mellan deet behov av tillgänglighett som finns och
o behovet av
a en trygg ooch säker miljö för
oskyddade trafikanteer.
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Såsom p
påpekas i rap
pporten ”Hastighetsplan – Mindre ortter Vellinge kommun”
k
(saamrådsversion 2012‐
02‐17), kkrävs att i förrsta hand gående och i m
möjligaste måån även cyklister är sepaarerade för att
föreslagn
na höjningarr på huvudvä
ägnätet från dagens 30 tiill 40 km/h in
nte ska vara negativt för
trafiksäkkerheten. Idag är separeringen bristffällig längs många
m
av de större
s
vägarnna inom orte
erna. En
fortsatt utbyggnad av
a V. Ingelstad, enligt de planer som finns,
f
kräver åtgärder förr gående och
h
cyklisterr.
m/h på Kyrko
ovägen och SStationsvägen kvarstår.
Förslageet med 40 km
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Östrra Grev
vie
Hela orten


PRO Månsto
orp menar att det finns fl era skäl att avvakta
a
med
d förändradee hastighetsgränser i
Ö
Östra Greviee. I dagslägett gäller 30 km
m/h. Dessuto
om är de före
eslagna hastiighetsindelningarna
på väg 101 helt
h omotiverade.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Såsom p
påpekas i rap
pporten ”Hastighetsplan – Mindre ortter Vellinge kommun”
k
(saamrådsversion 2012‐
02‐17) b
bör hastighettsgränserna i Östra Grevi e ändras i saamband med
d att de nya vvägarna bygggs och
trafiknättet får en annan strukturr. Föreslagnaa principer i Östra
Ö
Grevie är samma pprinciper som
m gäller
för övrigga större orteer i Vellinge kommun.
k
Deet är dock vikktigt att fram
mtida hastighhetsgränser i Östra
Grevie saamspelar meed framtida utformning
u
aav gatorna och att förslaget inte ses ssom ett statiskt
förslag. I takt med attt orterna växter och utvvecklas bör också hastigheterna anpaassas efter än
ndrade
förhållan
nden.

Gamlla Landssvägen (väg
(
616
6)
Antal inkomna
a yttrand
den


2 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av 2 personer
p

Samm
manfattning av ytttrandena
a


YYttrandena vill
v behålla dagens hastigghetsgräns 30 km/h och inte
i
höja till 40 km/h såssom i
fförslaget.

Motiv tiill varför ma
an inte vill höja till 40 km/h
 G
Gamla Landssvägen är lite
e backig, denn svänger och har många
a hus nära väägen.
 Längs Gamlaa Landsvägen
n finns en förrskola vilket innebär mån
nga hämtninngar och lämningar.
 SSkolbussen stannar
s
vid busshållplats
b
sen vid försko
olan för att hämta
h
och läämna skolbarrnen som
sska till skolan i V. Ingelstad.
 Folkhögskolaan drar mångga bilister occh till detta tillkommer lä
änsbussarna som också ska
s
ssamsas med bilister och gående elevver.
 Ö
Övergångssttället vid busshållplatsen har skymd sikt.
s Det är in
nte lätt varkeen för
barn/ungdom
mar eller biliister att se o m någon skaa över eller om
o det komm
mer någon bil.
Kommer man från folkhö
ögskolans hååll får man krrypa i 20 för att vara säkeer på att inge
en ska
ö
över övergån
ngsstället efttersom sikteen är så dålig.
 A
Att öka hastigheten till 40
4 km/h medd anledningen att bussen
n inte vill hållla
hastighetsbeegränsningen
n är fel.
 Få håller hasstighetsgränssen 30 km/h idag efterso
om man vet att
a ingen konntrollerar de
en. På
morgonen, när
n det är tid
d att åka till j obbet, är de
et ingen som håller hastigghetsgränsen
n 30
km/h. Det gääller även förbi skolan.
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V
Vid Kyrkstigeen svänger Gamla
G
Landsvvägen kraftiggt och även här
h är sikten dålig om ma
an ska
ö
över Gamla Landsvägen. För barn/unngdomar är det
d inte helt enkelt att see om vägen är
ä fri
iinnan de tar sig över. Må
ånga kommeer även i ganska hög fart.
TTrottoar saknas på hela sträckan
s
vid kyrkan. Antiingen får man gå på vägeen på ena sid
dan eller
arna vid kyrkkans parkerin
ng. Ibland tvingas man gåå en bit ut i vägen,
v
bakom de paarkerade bila
sspeciellt om man går me
ed barnvagn..

Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
dena
 SSträckan vid förskolan skkulle snararee må bra av ytterligare
y
en
n hastighetsssänkning elle
er
ååtminstone någon
n
form av hinder, föör när man ska köra ut från skolbusshhållplatsen har man
iingen sikt allls mot främst folkhögskoolans håll och
h många kom
mmer fort.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Planerad
de utbyggnad
der i Östra Grevie
G
innebäär ett större gatunät och med detta fföljer ett öka
at behov
av att diffferentiera hastigheterna
h
a inom ortenn. Ju större orten
o
blir, desto tydligaree delas gatorrna i en
ort in i ett huvudvägnät och ett lokalnät. Nyaa vägar kringg orten gör occkså att vägaarnas funktio
on delvis
ändras, vvilket kan mo
otivera beho
ov av nya hasstighetsgränser.
Att ha saamma hastigghet överallt har fördelenn att det är läätt för trafika
anterna att vveta vad som
m gäller.
Däremott bidrar inte samma hasttighet överal lt till trafikan
nternas försttåelse för varrför man bör köra
olika fort på olika strräckor. Att ha
a 30 km/h i hhela Ö. Grevie i framtiden bedöms leeda till låg acceptans
och efterlevnad. Pro
oblem med acceptansen ooch efterlevn
naden finns redan idag. FForskning vissar att
skyltad h
hastighet end
dast är en litten del som aavgör bilisternas val av hastighet. Ga tans utformning och
omgivan
nde miljö påvverkar i myckket stor gradd bilisternas faktiska
f
hastighetsgräns.. En bra utformad
gata ska vara ”självfö
örklarande” vilket innebäär att trafikanterna naturrligt väljer deen hastighetsnivå
gatan är avsedd för. Idag är inte Gamla Landssvägen självfförklarande på vissa strä ckor.
I framtid
den bör strävvan vara att hastighetsgr
h
änserna ska vara 40 km//h på huvudnnätet och 30 km/h på
lokalnäteet. Gamla Laandsvägen ingår i huvudnnätet. 40 km//h på huvudnätet är en aavvägning mellan det
behov avv tillgängligh
het som finnss och behoveet av en trygg och säker miljö
m för osky
kyddade trafiikanter.
Såsom p
påpekas i rap
pporten ”Hastighetsplan – Mindre ortter Vellinge kommun”
k
(saamrådsversion 2012‐
02‐17), kkrävs att i förrsta hand gående och i m
möjligaste måån även cyklister är sepaarerade för att
föreslagn
na höjningarr på huvudvä
ägnätet från dagens 30 tiill 40 km/h in
nte ska vara negativt för
trafiksäkkerheten. Idag är separeringen bristffällig längs många
m
av de större
s
vägarnna inom orte
erna. En
fortsatt utbyggnad av
a Ö. Grevie, enligt de plaaner som finns, kräver åttgärder för gåående och cyklister.
Förslageet med 40 km
m/h på Gamla Landsväggen kvarstår..
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Kyrkstigen
Antal inkomna
a yttrand
den


1 yttrande frrån en privattperson, påskkriven av 1 person
p

Samm
manfattning av ytttrandet


YYttrandet meenar att det är fel att höjja hastighete
en på Kyrkstiigen från 30 till 40 km/h..

Motiv tiill varför ma
an inte vill höja till 40 km/h
 I praktiken går
g det inte att
a köra 40 km
m/h på Kyrksstigen. Kör man
m i 40 km//h får man gö
öra en
bredsladd gaanska omgåe
ende för atttt inte braka rätt
r in i ”sugg
gorna” som sstår som stop
pp vid
101:an. En reealistisk hasttighet är 20 kkm/h.
 Boende länggs Kyrkstigen vet att det bbor många barn
b
och husd
djur längs väägen.

Komm
mentarerr till yttra
andet
Kyrkstigeen tillhör lokkalnätet i Ö. Grevie
G
och eenligt föreslagna principe
er ska lokalnäätet ha 30 km
m/h.
Eftersom
m Kyrkstigen är en kort lä
änk som ansl uter till Gam
mla Landsvägen, kan det ddock rent
skylttekn
niskt innebärra att Kyrkstiigen får 40 kkm/h eftersom en genere
ell princip vidd skyltning avv
hastigheetsgränser ärr att skyltar med
m 30 km/hh inte sätts upp
u på mycke
et korta länkkar. Såsom på
åpekas i
yttrandeet går det dock i praktiken endast att köra i låga hastigheter
h
på
p Kyrkstigenn.
Framtida
a hastighetssgräns på Kyyrkstigen kom
mmer att prö
övas i samba
and med infö
förandet av nya
n
trafikskrrifter och skyyltsättningen
n.
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Orte
er och sträck
kor uta
anför tättbeb
t
byggt o
områd
de
Ett antall yttranden har
h inkommitt som berör orter och strräckor utanför tättbebygggt område och
o ingår
således iinte i varken etapp 1 elle
er etapp 2. Påå vägar utan
nför tättbebyyggt område tar Länsstyrelsen,
efter att Trafikverkett lämnat försslag, beslut oom gällande hastighetsgrräns. Privatppersoner kan ansöka
L
eslutsmyndighet utanför ttättbebyggt område.
om ändrrad hastighettsgräns hos Länsstyrelsen
n, som är be
Trafikverrket beslutarr om behov av
a eventuellaa åtgärder på sträckan. Nedan
N
samm
manfattas de
synpunkkter som inko
ommit.

Vellin
nge västter: Äng
gavägen (väg 52
25)
Antal inkomna
a yttrand
den




4 yttranden från privatpe
ersoner, påsskrivna av 4 personer
p
1 yttrande frrån Lilla väge
ens vägförenning, påskrive
et av ordföra
anden
1 yttrande frrån Västra Ve
ellinge vägsaamfällighet

Samm
manfattning av ytttrandena
a


Hastigheten på hela Änggavägen (väg 525) bör sän
nkas från 70 km/h till 50 km/h.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 50 km/h
 Ä
Ängavägen löper genom en stor del aav Vellinge Väster
V
där de
et bor mångaa barnfamilje
er.
 Många utfarrter direkt frå
ån fastigheteer och ansluttande vägar. Många bosttadsfastighetter ligger
nära vägen.
 Det är sällsynt med förbiipasserande bilar som hååller 70 km/ttim, snarare mellan 70‐10
00
o med sko
olbussen kör alldeles för fort.
km/tim. Till och
Att gå och cyykla längs vägen är myckket farligt. Att släppa ut sina barn för att cykla inn
nebär
 A
mycket oro. Det är myckket sällan någgon som sakttar farten nä
är de ska passsera. Det är bara en
ttidsfråga inn
nan det sker en dödsolyckka.
 Ä
Ängavägen är
ä ett promenad‐ och cykkelstråk för motionärer.
m
 Förutom boeende på Vellinge Väster ttrafikeras vägen också avv diverse olikka transporte
er, allt
ffrån sopbilarr och slambillar till tunga transporter till jordbruket. Det är tyvvärr undanta
agsvis
ssom dessa trransporter fö
örs fram i vetttig hastighe
et.
 Många använder raksträckorna till attt provköra bilar
b
eller mo
otorcyklar.
 Då vägsträckkan inte nyttjjas av kollekktivtrafiken to
orde inte en sänkning avv hastigheten
n
medföra någgra negativa konsekvenseer. Resandettiden för de boende påveerkas inte he
eller i
någon väsen
ntlig grad.
 En sänkning gör att trygggheten för dee oskyddade
e trafikantern
na (läs cyklannde barn) blii mycket
bättre.
 En sänkning skulle medfö
öra att trafikkanter inte ko
ommer från den höga haastigheten 70
0 km/h
på Ängavägeen direkt in på
p Vellinge V
Väster byavägg där det idag är 30 km/hh.
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Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 Förslaget till sänkningen från 70 till 550 km/h bör följas upp ge
enom trafikppolis, skyltar som
vvisar bilisten
ns hastighet eller
e
annat.

Västrra Greviie: Vattle
evägen//Västra Grevie byväg
Antal inkomna
a yttrand
den


1 yttrande frrån en privattperson, påskkrivet av 1 person

Samm
manfattning av ytttrandet


I yttrandet frramförs en fråga om varfför inte Västtra Grevie är med i plane n. Enligt yttrrandet
borde det vaara 30 km/h på Vattleväggens södra del genom Vä
ästra Grevie.

Motiv tiill varför ma
an vill sänk
ka till 30 km
m/h
 Barnen cyklaar på Västra Grevie byvägg och syns in
nte för husen
n ligger preci s vid vägen i
korsningen vid
v brevlådorrna.
 Flera olyckorr har skett (b
bil som flög i n 30 meter och
o voltade, spädbarn til l sjukhus, billar på
ggolfbanan). För
F att det in
nte ska händda något merr, eller värre, bör man sännka hastighe
eten.
 Många kör fo
ort på rakstrräckan utanföör Söderslättts Golfklubb.
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Synp
punkte
er på hastigh
h
hetsplanen etapp
e
1
Ett antall yttranden har
h inkommitt som berör orter och so
om ingick i etapp 1 där ettt beslut reda
an har
fattats. För framtidaa hastighetsä
ändringar är det dock vikktigt att dra lä
ärdom av dee synpunkterr som
inkommit på genomfförda föränd
dringar. Nedaan sammanfattas de synpunkter som
m inkommit som
s
berör etapp 1.

Gessiie: Väg 500,
5
Vellingevä
ägen, gen
nom Gesssie
Samm
manfattning av ytttrandet



1 yttrande frrån Montessoristugans föörskola
YYttrandet gääller att det bör
b vara sänkkt hastighet till
t 40 km/h på väg 500, V
Vellingeväge
en,
ggenom Gessie by. Man bör
b även ordnna ett övergångsställe. Höjningen
H
förr en tid sedan från
550 till 60 km/h känns direkt olämpligg.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 40 km/h
 I Gessie by ligger Montesssoristuganss förskola. Fö
örskolan ligge
er en bit in ppå grusvägen
A
Annedalsväggen men har dagligen in‐‐ och utfart på
p Vellingevä
ägen. Sikten äär mycket be
egränsad
vvid utfart. Deetta gör att det
d ibland käänns livsfarliggt att svänga
a vänster moot Vellinge.
 Förskolans barngrupp
b
måste korsa V
Vellingevägen
n, väg 500, so
om saknar övvergångsställe, när
d
de ska till bu
usshållplatsen. Detta kän des inte bra vid en hastig
ghet på 50 kkm/h och nu känns
d
det direkt olämpligt.

Hökö
öpinge Kyrkby
K
Samm
manfattning av ytttrandet



1 yttrande frrån en privattperson, påskkrivet av en person
YYttrandet gääller att det har
h blivit säm
mre innan det sänktes till 30 från 50 i Hököpinge kyrkby.
k

Motiv tiill varför deet blivit säm
mre
 Barnen och äldre
ä
har van
nt sig vid 30 och bilarna håller
h
norma
alt sett runt 550‐55 med gränsen
g
440 km/h. Kontrollen är obefintlig
o
av hastighetern
na och efterlevnaden dål ig. Speciellt märks
d
detta på ”rakan” i sydlig riktning mott Vellinge me
ed start från kyrkan. Där tycks de flessta
bilisterna tro
o att begränssningen inte gäller och attt rakan är en acceleratioonssträcka.
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 Många skullee uppskatta en hastighettssänkande åtgärd
å
(bula?
?) i höjd medd vändplatsen eller
ååtminstone en
e elektronissk skylt som visar vilken hastighet folk har.

Räng
gs by: Rä
ängs byv
väg (vägg 521)
Antal inkomna
a yttrand
den


2 yttranden från privatpe
ersoner, undderskrivna avv 2 personer
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Samm
manfattning av ytttrandena
a



I ena yttrand
det framförs en fråga om
m varför inte Räng är med
d i förslaget. Önskemålett är 40
km/h i Räng..
I det andra yttrandet
y
framförs en frååga om vad som hände med
m planeringgen att sänkka
hastigheten enligt förslaget i tidigaree hastighetsp
plan till 40 eller 30 km/h..

an vill sänk
ka hastighe ten
Motiv tiill varför ma
 I byn sker daagligen olycksbud. Inga m
människor haar dödats änn
nu men ett ooräkneligt an
ntal djur
har fått sättaa livet till. Fö
örr eller senaare blir ett baarn påkört.
 Hastigheten ligger mellan 60‐90 km//h trots skyltad hastighett på 50 km/hh.
 Rängs byvägg är på en sträcka smal occh kurvig.
 Det är myckeet folk som cyklar
c
och gåår genom byd
delen och ba
arn rör sig meellan husen.
 V
Vägen kännss inte säker eftersom
e
dett passerar en
n hel del bilar, bussar, traaktorer och ibland
ääven lastbilaar. Det är trångt att mötaas två bilar.
 En hel del bilar står parkerade längs vvägen och ge
er därför dållig sikt.
 V
Vägen till Hö
öllviken är en
normt trafikeerad så cyklisster som cyklar på dennaa väg befinne
er sig i
riskzonen efttersom det inte finns någgon cykelvägg och bilisterrna kör i 70 kkm/h. För barn som
sska ta sig till skolan är intte alltid skol bussen ett fu
ungerande alternativ. Attt låta barnen
n cykla är
d
dock för farligt.
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 Kommunen bör titta på möjligheten
m
ngen
att ha ett övvergångsställe med trafikkljus i korsnin
Rängs byvägg/Kämpingevvägen.
f
säker
s
väg attt ta sig till Hö
öllviken
 Kommunen bör studera möjligheternna att få en fungerande
på.

Vellin
nge: Gen
nerella synpunk
s
kter


Ett yttrande anser att de
e många olikaa hastigheterna i Vellinge
e tätort (30, 40, 50, 60) är
ä för
många. Det skapar
s
en sto
or otydlighett med växlingarna mellan
n 30 och 40 kkm/h. Det borde
b
vvara bättre och
o enklare att
a efterleva en hastighet i bykärnan,, exempelviss 40 km/h, occh ha en
aannan hastigghet för väga
arna runt bykkärnan. De många
m
hastig
ghetsskyltarnna i byn är de
essutom
d
definitivt intte förskönande.

Vellin
nge: Östtergatan
n
Antal inkomna
a yttrand
den
Samm
manfattning av ytttrandet



1 yttrande frrån en privattperson, påskkrivet av 1 person
De nya hastigheterna i kommunen ä r generellt bra
b och det är bra med haastighetssänkningar.
När det gälleer Vellinge ha
ade personeen stora förhoppningar med
m sänkt ha stighet till 40
0 km/h
på Östergataan. Det är do
ock inte mån ga som hålle
er den hastig
gheten, utan kör i 60‐70 km/h.
k
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Vellin
nge: Gre
evieväge
en
Samm
manfattning



1 yttrande frrån en privattperson, undderskrivet av 3 personer
YYttrandet gääller behov avv åtgärder p å Grevieväge
en eftersom hastigheternna är myckett höga
d
där och har blivit
b
ännu högre sen hasstigheten hö
öjdes från 50 till 60 km/h .

Motiv tiill varför åtg
tgärder beh
hövs
 När hastigheeten var 50 km/h
k
så kördde bilarna hänsynslöst och höll ca 70‐‐80 km/h. Se
edan
hastigheten höjdes kör bilarna
b
lika h änsynslöst faast 80‐90 km
m/h istället. BBilarna kör alltså
ffortfarande 30 km/h öve
er tillåten grääns, vilket är vid den ”ma
agiska gränseen” för när man
m blir
aav med körkkortet.
 Ljudnivån haar höjts.
 SStor risk att en bil får sladd i kurvan ooch kör rakt in i trädgård
den där barn leker.
 Har varit i ko
ontakt med Trafikverket
T
an resultat. PPolisen har aldrig
angående faarthinder uta
vvarit ute på plats. Trafikvverket har prratat med po
olisen men in
nget händer..
Förslag
g på åtgärdeer framförd
da i yttrand
det
 Någon form av farthinde
er eller annatt behövs. En ”fejk” fartka
amera bör innte kosta så mycket
m
o
och inte heller en ”levande barn” skyylt.

Vellin
nge: Stenskvätttegatan
Samm
manfattning av ytttrandet



1 yttrande frrån en privattperson, påskkrivet av 1 person
YYttrandet gääller önskemå
ål om att sännka hastigheten från 40 km/h
k
till 30 kkm/h på
SStenskvätteggatan, vilket det var tidiggare på gatan
n.

Motiv tiill varför ma
an vill ha 30 km/h
 Många kör id
dag fort på smågatorna ((anslutande gator till Stenskvättegataan) i område
et. På
SStenskvätteggatan accelererar mångaa direkt upp i över 40 km//h.
 Eftersom högerregeln gä
äller behöverr man hålla låga hastighe
eter för att u ndvika kraftiga
iinbromsninggar.
 I området bo
or många barn.
 På Stenskvätttegatan passserar man e n obevakad gång väg där många barnn cyklar raktt över
((skolväg för många). Trots åtgärder m
med gummip
pelare hindra
ar det inte frrån att gasa på.
p
 SSänkt hastighet är bra fö
ör miljön, trivvseln och säkkerheten.
 På smågatorrna hade dett (om det är m
möjligt) varitt bra att ha skyltar
s
med m
max 20 km/h
h.

Vellin
nge: Allé
én, Norrra Svänggen och Södra Svängen
S
n
Samm
manfattning av ytttrandet



1 yttrande frrån en privattperson, påskkrivet av 1 person
I yttrandet sttälls en fråga
a om varför A
Allén, Norra Svängen och Södra Svänngen ska ha 50 km/h.
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Övriiga ink
komna
a synpu
unkterr som ej direekt berrör
hasttighetssplane
en
Västrra Ingelsstad





PRO Månsto
orp menar att åtgärder föör anpassning av hastighe
eten på väg 101 utanför skolan
o
och den intillliggande idro
ottsplatsen bbör genomfö
öras med dett snaraste.
PRO Månsto
orp anser att efterlevnadeen av hastigheterna på flera gator i V
V. Ingelstad är
ä dålig
o
och därför behöver skärp
pt övervakniing tillämpass i högre utstträckning. Enn hjälp för
ttrafikanternaa kunde vara
a att kommuunen anskaffaar fler upplyssningstavlor av modellen
n ”Din
hastighet är””.
PRO Månsto
orp ställer sigg helt bakom
m ett yttrande
e från V. Inge
elstads vägföörening beträ
äffande
ssäkerhetsåtggärder på vägg 101. I yttraandet föreslåås att en cirkulationsplatss byggs på vä
äg 101
fför att sänkaa hastigheterrna och därm
med öka trafiiksäkerheten
n.

Östra
a Grevie
e


PRO Månsto
orp skriver i sitt
s yttrande att trafiksäkkerhetsfrämja
ande åtgärdeer borde öve
ervägas
vvid Östra Greevie avseend
de på‐ och uttfart till väg 101.

Höllv
viken


En person, boende
b
på Össtersjövägenn i Höllviken, är orolig förr hastigheterrna på
Ö
Östersjövägeen. Personen
n har dryftat sina synpun
nkter med fle
era grannar ooch närboende och
d
de delar åsikkterna. Fordo
onen kör myycket fort på vägen vilket är mycket faarligt Det är en
ttidsfråga inn
nan något allvvarligt inträfffar. Motiv till varför det är farligt är:
‐ Enda gån
ngen som haastigheten håålls någorlun
nda är när sky
kyltar satts up
pp för
att informera bilisterrna om deras hastighet.
‐ Flera av fastigheternna har direkt infart från Östersjöväge
Ö
en och tvinga
as backa
ut på denna väg mott trafiken.
‐ Barn som
m har bostaddsadresser mellan
m
Österssjövägen ochh kanalen går på S:t
Hammarrsskola, Ängddalaskolan och
o Sandeplansskolan ochh korsar vägen flera
gånger om
o dagen.
‐ Förskola
an vid Gya liggger i direkt anslutning
a
till Östersjöväägen. Övergå
ången är
visserligen reglerad m
med ljussign
naler men flera bilister noonchalerar att de fått
rött ljus och kör änd å.

