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Sammanfattning

Framför allt bussar i kollektivtrafik har svårt att ansluta från påfart från Lundavägen riktning
norrut på Inre Ringvägen. Justerad lägre hastighet på Inre Ringvägen är en åtgärd som kan
underlätta framkomligheten för anslutande fordon.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att sänka hastigheten på Inre Ringvägen vid Sege trafikplats i södergående riktning, inklusive
påfarten, till 50 km/tim,
att ge trafikdelegationen i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 190611 Justerad hastighet på delar av Sege trafikplats

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2019-06-11

Ärendet

SIGNERAD

2019-05-27

Bakgrund
Framför allt bussar i kollektivtrafik har svårt att ansluta från påfart från Lundavägen riktning
norrut på Inre Ringvägen på grund av stora flöden på Inre Ringvägen, och att det inte finns
accelerationsfält i anslutningen till motorvägen i södergående riktning. Bussar får därför stå och
vänta länge innan de hittar en lucka tillräckligt lång att ta sig ut på. Påfarten är dessutom
olycksdrabbad vilket påverkar busstrafiken negativt då det blir stående på påfarten vid
olyckstillfällen.
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Gatuvy 1. Påfarten från Lundavägen riktning norrut under Lundavägen till/från Arlöv.

Statistik
Senaste trafikmängdsräkningen är från år 2014 och redovisade 22 700 fordon per dygn. Påfarten
är olycksdrabbad. Av inrapporterade olyckor i databasen Strada1 de senaste 9 åren, är 15 av 16
klassade som upphinnandeolyckor, med en lindrig personskada till följd. Vid en punkt strax
söder om anslutningen är 10 av 11 inrapporterade olyckor upphinnandeolyckor, varav en var
klassad till en måttlig skada. Punkterna kan ses i illustration 1 nedan. Olyckor som bara leder till
vagnskador hamnar inte i databasen Strada.

Illustration 1. Rapporterade olyckor i olycksdatabasen Strada mellan åren 2010-2018.

Dagens reglering
Idag har påfartssträckan norr om Lundavägen/Arlövsbron en reglering om 70 km/tim, samma
gäller på motorvägen under Lundavägen. I cirkulationen under Stockholmsvägen är dagens
reglering 50 km/tim.
1

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor
inom vägtransportsystemet. Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård.
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Förslag till ny reglering
Justerad lägre hastighet till 50 km/tim på Inre Ringvägen i södergående färdriktning är en åtgärd
som kan underlätta framkomligheten för anslutande fordon, i synnerhet bussar som inte är lika
snabba i sin acceleration. En lägre hastighet gör det lättare att komma upp i det passerande
flödets hastighet. Förslag på ungefärlig utbredning av 50 km/tim enligt illustration 2. På grund av
brokonstruktioner finns inte möjlighet att utvidga med ett accelerationsfält.

Illustration 2. Markerad påfart från Lundavägen samt sträcka på Inre Ringvägen som i förslaget får 50 km/tim, idag
är regleringen 70 km/tim.
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