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Sammanfattning

Ärendet innefattar förslag till ny hastighet, en sänkning från 60 km/tim till 40 km/tim, på en
cirka 110 meter lång del av Klågerupsvägen. Åtgärden föreslås genomföras med grund i att
många barn och ungdomar har ett behov att korsa Klågerupsvägen strax efter det att
hastighetsgränsen i dagsläget höjs från 40 km/tim till 60 km/tim.
Förslag till beslut

Trafikutskottet föreslås besluta
att flytta hastighetsgränsen för 40 km/tim, 110 meter österut på Klågerupsvägen.
att verkställa beslutet genom lokala trafikföreskrifter i enlighet med delegationen för
trafikärenden.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-12-09
Ärendet

Ett ärende har inkommit från representant för Hinton Golf Club, Kvarnby. De har framfört en
förfrågan om möjligheten att förlänga vägsträckan som är begränsad till 40 km/tim, så att denna
även inrymmer sträckan förbi golfklubbens verksamhetsområde. Idag sker byte av hastighet från
40 km/tim till 60 km/tim precis innan verksamhetens område. Golfklubben uppger att de har
aktiviteter på båda sidor om Klågerupsvägen vilket medför att oskyddade trafikanter har ett stort
korsningsbehov på platsen. Verksamheten har ett stort antal barn och unga som deltar i
verksamheten som har behov att kunna korsa Klågerupsvägen.
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Förslaget innebär att hastigheten 40 km/tim även ska omfatta delen av Klågerupsvägen som
sträcker sig genom golfklubbens verksamhetsområde. Detta innebär att sträckan förlängs med
cirka 110 meter. Se figur 1 nedan. Inga ytterligare åtgärder på sträckan föreslås.
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Figur 1. Översiktlig bild av förslaget

Konsekvensanalys

Motorfordonstrafiken
Motorfordonstrafikens framkomlighet längs den aktuella sträckan förväntas minska marginellt
från dagens restider då sträckan är kort samt korsas av oskyddade trafikanter. Däremot blir
trafiktempot jämnare.
Oskyddade trafikanter
Lägre hastigheter ger bättre samspel i trafiken. Oskyddade trafikanter förväntas få en förbättrad
möjlighet att korsa gatan och röra sig längs med den, som exempelvis cyklist i blandtrafik. Enligt
krockvåldskurvan är det en mycket stor skillnad att som oskyddad trafikant att bli påkörd i 60
km/tim respektive i 40 km/tim.
Den attraktiva staden
Många invånare anger höga hastigheter som en källa till otrygghet. Lägre hastigheter ger också
bättre samspel, och gaturummen kan ge mer plats för ett attraktivt stadsliv då höga hastigheter
kräver större plats och dimensioner i stadsrummet.
Genomförande

Arbetet med lokala trafikföreskrifter och omskyltning kommer att påbörjas i början av år 2022.
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