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1. INTRODUKTION
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra en översyn
av hastighetsgränserna i fyra av kommunens tätorter enligt det nya hastighetsgränssystemet som
infördes 2008. Tätorterna som berörs är:

Markaryd

Strömsnäsbruk

Timsfors

Traryd

Förslaget till nya hastighetsgränser bygger på den kunskap som finns om hur hastigheten påverkar
samhället, bland annat stadskaraktär, trafiksäkerhet, trygghet (upplevd säkerhet) och framkomlighet
för de olika trafikantgrupperna, de nationella och kommunala transportmålen samt de mål som
VA/Gatuenheten skapade vid arbetets början. Denna rapport syftar till att beskriva bakgrunden,
målen, metodiken samt de analyser som ligger till grund för hastighetsplanen.

2. VARFÖR REVIDERA HASTIGHETSGRÄNSERNA INOM TÄTORTERNA?
De nuvarande hastighetsgränserna bygger i de flesta fall på mycket gamla beslut. Hastighetsgränsen
50 km/t återinfördes inom tätort 1955, där det saknades hastighetsgränser mellan 1936 och 1955. De
första riktlinjerna om 30 km/t på bostadsgator infördes 1973 och kommunernas mandat att införa
hastighetsgränsen 30 km/t utökades 1998 (Johansson m fl, 2009). Handboken ”Lugna gatan!”, som
utgjorde grunden för trafikplaneringen vid den tiden, rekommenderar att hastighetsgränsen på
lokalgator ska vara 30 km/t eller gångfart (Brandberg m fl, 1998).

Framkomlighet och tillgänglighet:
Framkomlighet och tillgänglighet är två begrepp som handlar om hur lätt man kommer fram i trafiken. Dessa har inte
samma fokus. Tillgänglighet handlar om möjligheten att kunna ta sig mellan två platser. Det kan till exempel handla om
att dåligt utformad kantsten kan göra det omöjligt för en individ med funktionsnedsättning att resa mellan två platser,
eller att barn eller äldre inte kan korsa en tungt trafikerad gata. Framkomlighet handlar mer om hur snabbt och enkelt
man kommer fram till målet. Det handlar till exempel om hur lång restiden är, om man får stanna i kö och vänta på
trafiksignal och så vidare.

Trafiksäkerhet och trygghet:
Trafiksäkerhet handlar bland annat om sannolikheten att råka ut för en olycka och att skadas. Trygghet i den här
rapporten handlar om upplevd trafiksäkerhet, det vill säga hur säker man upplever sig i trafiken. Ibland stämmer den
trygghetskänslan överens med trafiksäkerheten, men ibland skiljer det sig och därför måste båda beaktas vid arbete med
trafiksystemet.
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Enligt beslut i Riksdagen får kommunerna och Trafikverket nu välja hastighetsgränser från 30 till 120
km/t med intervaller om 10 km/t. De senaste åren har flera kommuner reviderat sina
hastighetsgränser enligt det nya systemet. I tätorterna i Markaryds kommun har de flesta gator
fortfarande hastighetsgränsen 50 km/t. På enstaka platser har 30 km/t införts på grund av att gatan
ligger vid en skola/förskola eller för att gatan är en centrumgata. Det varierar mellan platserna om
hastighetsgränsen är tidsbegränsad eller inte. På många ställen inom tätorterna är 50 km/t en alldeles
för hög hastighet, då den skapar risk för olyckor, allvarliga skador samt försämrar tryggheten.
Trafiksystemet är ett sammanhängande system, där olika trafikantgrupper måste kunna samspela på
ett effektivt, säkert och tryggt sätt. För att optimera dess funktion krävs att systemet analyseras som
en helhet där hänsyn tas till de olika effekter hastigheten har på både fotgängare/cyklister, biltrafiken,
de som bor och vistas i miljön samt de som måste använda gatan för att resa vidare. De nuvarande
hastighetsgränserna är inte alltid anpassade till samhällets behov. Vi bedömer därför att det är viktigt
att revidera hastighetsgränserna inom kommunens tätorter för ökad trafiksäkerhet, trygghet och ett
mer balanserat trafiksystem.

3. VISION OCH MÅL FÖR TÄTORTERNA I MARKARYDS KOMMUN
Markaryds kommun har ingen politiskt fastställt trafikstrategi. Vissa mål är fastställda i kommunens
översiktsplan, daterad 2010. Arbetet inleddes därför genom att forma vilka visioner och mål som ska
ligga till grund för trafiksystemet i kommunen. Dessa används som underlag för hastighetsöversynen.
Vid formuleringen av visionen har hänsyn tagits till de nationella transportpolitiska målen samt de
transportmål som finns i ”Översiktsplan 2010” för Markaryds kommun (Trafikanalys, 2016, Markaryds
kommun, 2010). Visionen är inte identisk med dessa styrdokument. Den tar även hänsyn till den
kunskap som finns om hur man kan utveckla transportsystemet i rätt riktning mot ett hållbart samhälle
samt hur man skapar en attraktiv stad. Dessa mål är inte fastställda politiskt och gäller därför endast
för hastighetsöversynen. Den övergripande visionen bakom hastighetsöversynen för trafiken i
Markaryds kommun är:

De ska vara attraktivt, säkert samt tryggt att bo, leva och arbeta i Markaryds kommun.
Transportsystemet ska tillgodose invånarnas och näringslivets behov samt stödja en aktiv livsstil och
samtidigt ta särskild hänsyn till de grupper som är mest känsliga för de negativa effekter trafiken kan
ha. Val av utformning och hastighetsmiljö ska ta hänsyn till vilka anspråk de olika grupperna har på
trafikmiljön, trafiksäkerhetsaspekter samt vilken transportfunktion gatan har. När olika gruppers
intressen står i konflikt med varandra eftersträvas att prioritera attraktivitet, säkerhet, trygghet,
tillgänglighet och framkomlighet för dem som har störst behov av detta och med störst fokus på
gående, cyklister, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid arbetet med kommunens
trafiksystem ska eftersträvas att samhället utvecklas mot att bli mer hållbart.
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Den övergripande visionen kan delas upp i olika delar:
•

•

•
•

Invånarna ska kunna vistas och resa i trafikmiljön på ett säkert sätt. Resvägen till och från
särskilt känsliga områden som till exempel bostads-, skol-, fritids- och idrottsområden, ska
upplevas som säker, trygg och attraktiv. Biltrafikens barriäreffekter motverkas så gott det går.
Detta för att barn och vuxna ska kunna resa så självständigt som möjligt.
Trafiksystemet ska tillgodose medborgarnas och näringslivets behov. Tillgängligheten och
framkomligheten ska förbättras för fotgängare och cyklister för att på så sätt förbättra
förutsättningarna för att välja att gå, cykla eller resa kollektivt. Särskild hänsyn ska tas till
känsliga grupper som gående, cyklister, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
För detta ändamål kan en viss försämring i framkomligheten för biltrafiken accepteras.
Klimatpåverkan ska motverkas liksom de negativa effekter biltrafiken har på miljö och hälsa.
Kommunen ska sträva efter att öka trafiksäkerheten och ”Nollvisionen” ska följas. Detta
innebär att trafiksystemets utformning, funktion och användning behöver anpassas för att
förebygga olyckor, särskilt de som kan resultera i allvarliga eller dödliga skador. Det nationella
delmålet är att antalet omkomna ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med
en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Markaryds kommun ska sträva efter att uppfylla sin del av
detta.

Hastigheten är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen. Låg hastighet inom känsliga områden, vilka
anpassas till trafikanternas förutsättningar och behov, är en förutsättning för en attraktiv, säker och
trygg boendemiljö. För att öka barns frihet och möjlighet att resa självständigt krävs att möjligheter
skapas att tryggt/säkert kunna korsa större gator vilka annars skapar barriärer mellan områden. Rätt
anpassade hastighetsgränser utifrån trafikanternas behov och eventuella åtgärder att upprätthålla
dessa minskar risken för att en olycka händer. Även risken för allvarliga skador eller dödsfall minskar
och uppmuntrar valet av ett hållbart resemedel.

4. VARFÖR ÄR HASTIGHETEN VIKTIG?
Hastigheten har stor påverkan på samhället. Den påverkar
bland annat trafiksäkerheten, tryggheten, framkomligheten,
tillgängligheten, beteendet, samspelet i trafiken, miljön, val
av resväg, val av färdmedel samt långsiktigt även
stadsplaneringen. Dessutom påverkar hastigheten olika
trafikantgrupper på olika sätt. Det är till exempel skillnad på
hur en sänkning av hastigheten kommer att påverka bilförare
jämfört med gående samt vuxna jämfört med barn eller
äldre. För att kunna välja rätt hastighet måste de olika
gruppernas intressen jämföras och hastigheten optimeras för
samhällets behov. Det följande avsnittet beskriver kortfattat
vilka huvudeffekter hastigheten har på samhället.

HASTIGHET
Planering, val av resväg och
resesätt
Trafiksäkerhet och upplevd
trafiksäkerhet
Framkomlighet och tillgänglighet
Trafikbeteende
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4.1 Hastighetens roll för val av resväg, resesätt och planering
Hastigheten påverkar hur lång restiden upplevs. Den verkliga tidsförlusten/tidsvinsten av förändringar
i hastighet är ofta betydligt mindre än den upplevda. Detta kan därmed påverka hur attraktiva de olika
transportmedlen är. Om en resa med cykel tar mycket längre tid jämfört med en bilresa, gynnar detta
valet av bilen. Om hastigheten upplevs som hög, påverkar den tryggheten och minskar på så sätt
benägenheten att gå eller cykla. Motsvarande gäller också för valet av resväg. Om alla gator har samma
hastighetsgräns ökar sannolikheten att bilförare väljer att använda bostadsgatorna och lokalgatorna
för sin resa istället för huvudgatorna. Man vill gärna leda trafiken bort från bostads- och lokalgatorna
och ut på huvudgatorna för att minska de negativa effekterna av biltrafiken inom dessa känsliga
områden.
Tätorterna i Markaryds kommun är inte så stora. Detta gör att det finns en potential för att öka
användningen av cykel. Samtidigt gör avsaknaden av kollektivtrafik att bilen kommer fortsätta ha en
viktig roll i samhället. Genom hastighetsöversynen är det därför viktigt att skapa bra förutsättningar
för att cykla och gå inom tätorterna samt försöka leda biltrafiken bort från lokalgatorna för att skapa
mer attraktiva och säkra bostadsmiljöer.

4.2 Trafiksäkerhet
Hastigheten har en stor påverkan på både
trafiksäkerheten och tryggheten. Antalet olyckor
ökar snabbt med högre hastighet och med mer
allvarliga skador, desto snabbare ökar antalet
offer. En orsak till detta är att högre hastighet
resulterar i att det krävs längre sträcka för att
stanna fordonet. Om en fotgängare stiger ut i
gatan 12 m framför ett fordon som kör i 30 km/t,
kommer bilföraren teoretiskt att lyckas stanna
precis innan bilen träffar fotgängaren och det blir
ingen olycka. Hade fordonet istället kört i 40 km/t
hade detta färdats 11 m i sekunden, vilket är en
vanlig förares tid att reagera och bilen hade kört
på fotgängaren i en hastighet av 35 km/t
(Carlsson, 2003). Detta kan liknas vid att ramla
från andra våningen. Eftersom hastigheten även
styr hur hög hastigheten är i kollisionsögonblicket
påverkar den även hur allvarliga skadorna blir
liksom sannolikheten för att skadas allvarligt eller
omkomma. För att få en uppfattning om hur stora
krafter som verkar i en olycka kan nämnas att en
påkörning i 30 km/t kan jämföras med att ramla
från första våningen, medan att bli påkörd i 40
km/t motsvarar ett fall från andra våningen.
Sannolikheten att skadas allvarligt eller
omkomma vid en kollision i 30 km/t är omkring 20
% för vuxna och barn men mycket högre för äldre
(Davis, 2001). Sannolikheten för att en påkörd

80 km/t: 8 våningar

70 km/t: 6 våningar

60 km/t: 4 våningar
50 km/t: 3 våningar
40 km/t: 2 våningar
30 km/t: 1 våning
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Bild: Trafikverket

fotgängare ska omkomma fördubblas ungefär för
varje höjning av hastigheten med 10 km/t (Kröyer
m fl, 2014).
Tryggheten är också viktig. Vår upplevelse av
trafikmiljön påverkar hur vi mår, om vi oroar oss
för oss själva och andra, hur vi reser samt i vilken
utsträckning barn och äldre kan resa i trafiken.
Forskningen visar att hastigheten är en av de
viktigaste faktorerna för att resa som fotgängare
(Methords m fl, 2010) liksom hur vanligt det är att
Typisk lokalgata/bostadsgata
föräldrar i hög grad oroar sig för sina barns
säkerhet i trafiken. Om föräldrarna inte tycker att
det är säkert i trafiken kan det leda till att barnens
möjligheter att resa självständigt och utforska
Bild: Trafkon AB
närområdet kommer att begränsas. Det kan i sin
tur innebära negativa effekter på deras utveckling och hälsa samt resulterar i att barnen körs till skolan
i stället för att gå eller cykla med tillhörande trafikproblem framför skolorna.
Typisk huvudgata

Vad innebär då detta för valet av hastighet inom tätorterna? Kortfattat är lägre hastighet bättre för
trafiksäkerheten. Det är dock svårt att hitta en optimal gräns som ska gälla för alla gator. Hänsyn måste
tas till förekomsten av fotgängare och cyklister, vilka undergrupper av dessa som finns - till exempel
om det är många barn och äldre - samt utformningen av trafikmiljön. På en vanlig huvudgata finns
separata GC-vägar och/eller trottoarer där fotgängare och cyklister är ”skyddade” från biltrafiken.
Gatorna korsas i huvudsak i vägkorsningar eller vid platser där det till exempel finns trafikrefuger. På
huvudgatorna är siktförhållandena ofta goda, vilket ökar bilförarnas möjligheter att förutse potentiella
risker för olyckor. När de gäller lokalgator och bostadsgator är trafikmiljön betydligt mer krävande för
bilföraren. På dessa brukar cyklisterna, och ofta även fotgängarna, befinna sig på själva gatan.
Dessutom gör fotgängare och cyklister på bostadsgatorna ofta anspråk på att kunna korsa gatan var
som helst och kan komma från infarter som har skymd sikt på grund av murar och häckar medan
siktförhållandena på huvudgatorna i regel är mycket bättre. Detta gör att hastigheten måste vara lägre
på lokal- och bostadsgatorna. Generellt kan sägas att lokalgator, där det finns en komplex interaktion
mellan biltrafiken och fotgängare/cyklister bör hastighetsgränsen vara 30 km/t för en god
trafiksäkerhet, medan 40 km/t kan accepteras på huvudgatorna.

4.3 Samspel, tillgänglighet och framkomlighet
För att trafiksystemet ska fungera krävs att de olika trafikanterna samspelar med varandra. Ett väl
fungerande och bra samspel resulterar i ökad trafiksäkerhet samt en mer attraktiv miljö. Hastigheten
har stor påverkan på hur väl samspelet mellan biltrafiken och de oskyddade trafikanterna fungerar.
Forskningen har visat att bilförare är mer benägna att väja för cyklister och fotgängare om hastigheten
är lägre. Ett forskningsprojekt i Sverige visade att vid 30 km/t väjer c:a 70 - 80 % av bilförarna för
oskyddade trafikanter, medan om hastigheten ligger på 40 km/t minskar väjningsbenägenheten ner
till c:a 25 - 60 % (Pauna m fl, 2009; Jonsson och Hydén, 2005). Andelen som väjer är också av betydelse
för hur attraktivt det är att färdas som oskyddad trafikant eftersom det minskar barriäreffekterna för
oskyddade trafikanter i trafiksystemet. På så sätt ökar framkomligheten och tillgängligheten för dessa
grupper, vilket ökar benägenheten att färdas som fotgängare eller cyklist. Därför anses en lägre
hastighet ha positiva effekter på såväl framkomligheten som tillgängligheten för fotgängare och
cyklister. Det finns inga formella kriterier i handboken ”Rätt fart i staden” hur man kan bedöma
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framkomligheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Man kan således påstå att lägre
hastighet gynnar såväl framkomligheten som tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
För kollektivtrafiken är sambandet mer komplext. Å ena sidan börjar varje resenär sin resa med
kollektivtrafiken som fotgängare eller cyklist. Därför kommer en förbättring för fotgängare och
cyklister att innebära en viss förbättring även i framkomligheten och tillgängligheten för
kollektivtrafiken. Å andra sidan kan en lägre hastighet öka restiden för busstrafiken. Att sänka
hastigheten till 40 km/t på huvudgatorna anses dock inte ha någon större effekt på restiden för
busstrafiken eftersom deras hastighet redan begränsas av trafikmiljön samt det faktum att bussen
måste stanna med jämna mellanrum inom tätorten, något som begränsar vilken hastighet som kan
uppnås mellan hållplatserna. Generellt bedöms effekterna av hastighetsöversynen vara ringa för
kollektivtrafiken.
Lägre hastigheter resulterar i en något försämrad framkomlighet för biltrafiken. Även om
hastighetsgränsen i nuläget är 50 km/t, är den verkliga hastigheten ofta lägre på grund av att
trafikmiljön begränsar vilken hastighet bilförarna väljer att hålla. När hastighetsgränsen sänks från 50
till 30 km/t innebär det därför oftast en mindre hastighetssänkning för merparten av förarna. Att få
ner hastigheten på bostadsgatorna, särskilt för de förare som kör med högsta hastigheten, är då väldigt
viktigt eftersom dessa skapar en stor trafiksäkerhetsrisk och oro hos dem som bor inom dessa
områden.
Lägre hastigheter har en liten påverkan på utryckningstrafiken, som strävar efter en så kort insatstid
som möjligt. Utryckningstrafiken har möjlighet att överskrida hastighetsgränsen om de bedömer att
det är befogat (Trafikförordningen 1998:1276 11 kap. 10 §). Utryckningstiden handlar därför mer om
utformningen av trafikmiljön än själva hastighetsgränserna. Generellt bedöms kvalitetsnivån som god
om utryckningstrafiken når 90 % av befolkningen inom 10 minuter. Förändringar i hastighetsgränserna
bedöms inte ha någon större effekt på insatstiden för akuta fall.

4.4 Miljö och hälsa
Trafiksystemet har stor påverkan på miljön samt vår hälsa. Om en trafikant bestämmer sig för att gå
eller cykla har det positiv effekt på dennes hälsa. Om en individ går eller cyklar istället för att åka bil
minskar det miljöpåverkan. Därför ska man se alla åtgärder som gör det mer attraktivt att gå eller cykla
som positiva för miljön och hälsan. Eftersom hastigheten påverkar framkomligheten och
tillgängligheten för de olika resesätten kan den även påverka miljö- och hälsoeffekten från
trafiksystemet.
Valet av hastighet påverkar både de globala och lokala miljöproblemen. Bilarna brukar ha minst utsläpp
om de kör med en jämn hastighet mellan 50 och 80 km/t, men eftersom de inom tätorterna måste
bromsa och accelerera hela tiden visar forskningen att utsläppen av koldioxid minskar även när
hastigheten blir lägre än denna (Johansson m fl, 2009). Trafikbuller minskar ner till c:a 30 km/t för
personbilar och till c:a 40 km/t för lastbilar. Likaså minskar utsläppen av oönskade avgaser (t ex
kväveoxid, kvävedioxid, kolväte och kolmonoxid) med lägre hastighet. Det finns begränsad forskning
när de gäller hastighetens påverkan på partiklarna (Johansson m fl, 2009).
Enligt Miljö- och byggenheten finns det inga registrerade miljöproblem som överskrider miljökvalitetsnormen inom tätorterna i Markaryds kommun. Det finns dock bullerproblem på vissa platser nära
E4:an som kan begränsa möjligheten att höja befintliga hastighetsgränser. Med hänsyn till storleken
på tätorterna finns det stor potential för att använda cykel inom dessa och av den anledningen bedöms
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det som viktigt att skapa attraktiva miljöer för cyklister samt gående för att minska trafiksystemets
miljöpåverkan.

Processen
1. Politiskt beslut att
utföra hastighetsöversyn

↓
2. Strategi och vision

↓
3. Nulägesbeskrivning

↓
4. Val av hastigheter för
olika gator samt
hastighetsplan

↓

5. HASTIGHETSPLAN
En översikt av de olika stegen i arbetsprocessen visas här intill. Arbetsprocessen började med att kommunstyrelsen tog beslut om att en
hastighetsöversyn skulle utföras och gav tekniska förvaltningen i uppdrag
att utföra den. Arbetet påbörjades i slutet av 2015 där första steget var att
ta fram mål och visioner för hur samhället ska utvecklas och på vilket sätt
hastighetsöversynen kan stödja dessa visioner. Från detta utformades ett
kriterium som stöd för valet av hastighetsgränser, detta för att
hastighetsgränserna skulle vara mer systematiska.

30 km/t

Bostadsgator och miljöer där det finns känslig trafik med
mycket interaktion mellan oskyddade trafikanter och
biltrafik.

40 km/t

Huvudgator där oskyddade trafikanter är separerade från
biltrafiken samt där behovet av att korsa gatan
huvudsakligen sker vid korsningar och ett fåtal väl
definierade platser där det finns/utförs säkerhetshöjande
åtgärder om detta bedöms befogat. Denna hastighetsgräns används även på gator i industriområden.

60 km/t

Infarter och huvudgator där oskyddade trafikanter är
separerade från biltrafiken, där det finns få korsningar för
biltrafik och dessa har tillräckliga siktlängder för att stödja
hastighetsgränsen. Åtgärder utförs vid korsningspunkter
för oskyddade trafikanter.

5. Konsekvensanalys

↓
6. Hastighetsplan ut på
remiss

↓
7. Sammanfattning av
synpunkter och
revidering

↓
8. Politiskt beslut
angående den nya
hastighetsplanen

↓
9. Informationsmaterial
till medborgarna.

↓

De här kriterierna är endast till för ett stöd. Varje plats är unik, där hänsyn
ofta måste tas till platsspecifika förhållanden. Därför utfördes en
nulägesbeskrivning med fältbesök på alla gator, där bland annat
↓
information om gatornas funktion och utformning samlades in samt
11. Åtgärder och
noterades vilka anspråk trafikanterna har på att resa i trafikmiljön. Vi
utvärdering
registrerade platser där det inrapporterats fall angående oro på grund av
hög hastighet samt där medborgarna har satt upp skylt om lekande barn,
vilket indikerar oro över trafiksäkerheten. Vi fick information från Miljöoch byggenheten om platser med registrerade miljöproblem (luftföroreningar och bullerproblem). Det
saknades en nätanalys för utryckningstrafiken vilket gjorde att vi utförde ett sådant förslag för att ha
med i arbetet. Busshållplatsernas lokalisation registrerades liksom var kollektivtrafiken kör, men
eftersom dessa huvudsakligen ligger på huvudgator och gator i industriområdena, blir effekten
minimal. Under 1999 utfördes en nätanalys för Markaryd och Strömsnäsbruk. Denna delade upp
10. Genomförande och
omskyltning
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gatunätet i genomfarter/infarter, huvudgator samt lokalgator utifrån gatornas dåvarande funktion och
gav ett förslag för framtida funktionsindelning och hastighetsklass av vägnätet. Härvid gjordes
bedömningen att även Strandvägen i Markaryd inte ska anses som huvudgata. Strandvägen har delvis
en hastighetsgräns rekommenderad till 30 km/t med flera hastighetsgupp. Vägen är belägen framför
ett badplats- och campingområde, vilket drar till sig känsliga trafikantgrupper, samt har bostäder med
infart direkt mot gatan. En liknande indelning upprättades även för Timsfors och Traryd.

5.1 Val av hastighetsgränser
Valet av lämpliga hastighetsgränser genomfördes i två steg:
1) Först utfördes en systematisk genomgång av gatorna (länkoptimering) där en lämplig
hastighetsgräns valdes för varje plats. Hänsyn togs till de olika trafikantgruppernas behov och anspråk
på trafikmiljön, gatans utformning och funktion i trafiksystemet, trafiksäkerhetsaspekter,
nulägesbeskrivningen mm. Vid detta steg användes handboken ”Rätt fart i staden” och vid
bedömningen följdes Trafikverkets råd att fasa ut hastighetsgränsen 50 km/t.
2) För att ta hänsyn till hela trafiknätet, helheten (bl a placering av skolor, idrottsområden, avstånd
inom låghastighetsområden mm) samt för att få ett mer sammanhängande hastighetsgränssystem och
minska ”plottrigheten” anpassades dessa hastighetsgränser till varandra. Vid detta steg beaktades vårt
stödkriterium för de olika hastighetsgränserna. I detta steg gjordes avsteg från metodiken i ”Rätt fart
i staden” för att på ett bättre sätt kunna ta hänsyn till tätorternas uppbyggnad.
Hastighetsplanen visas i bilaga A, medan en sammanfattning av grundmaterialet, resultatet från
länkoptimeringen samt konsekvensbedömningen visas i bilaga B (Markaryd och Timsfors) och bilaga C
(Strömsnäsbruk och Traryd).
Den generella förändringen är att hastighetsgränserna sänks samt att de flesta bostadsgator får
hastighetsgränsen 30 km/t och de flesta huvudgatorna får hastighetsgränsen 40 km/t.
De finns dock några speciella sträckor som kräver fortsatt diskussion:
Markaryd
1. Hastigheten på Smedjegatan mellan korsningen med Strandvägen och korsningen med
Hallarydsvägen får inte höjas till 60 km/t förrän trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts på
korsningspunkterna i höjd med vårdcentralen och i höjd med Grytvägen. Dessa åtgärder krävs
oberoende av om hastighetsgränsen höjs eller inte. Dessutom behöver vegetationen röjas vid
behov så att korsningarna uppfyller siktkraven för 60 km/t.
2. Hastigheten på Skulptörvägen får inte höjas till 60 km/t förrän en GC-väg har anlagts utmed
vägen. Vegetation behöver också röjas så att korsningarna uppfyller siktkraven för 60 km/t.
Korsningen mot Grytvägen bör skyltas med A1 (Varning för farlig kurva) alternativt byggas om.
3. De rekommenderas att en hastighetsdämpande åtgärd utförs söder om bostadsområdet vid
Hyltevägen alternativt att gatan stängs av för att avskilja industriområdet från
bostadsområdet.
4. Det rekommenderas att avsmalningar genomförs utmed Hallarydsvägen mellan Joels väg och
Storsvängen på båda sidor av 30 km/t-området för att markera bostadsområdet.
5. Hallarydsvägen mellan Englandsvägen och Smedjegatan behöver en säker GC-väg alternativt
byggas om för att kunna uppnå en hållbar hastighetsnivå.
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Timsfors
6. Det är önskvärt med en åtgärd för säker korsning i höjd med Hualtsvägen och norr om
Barkvägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.
7. Hastighetsgränsen på Ljungbyvägen (väg 520) får endast höjas till 60 km/t om godtagbara
siktförhållanden kan erhållas vid korsningarna alternativt åtgärder vidtas för att få ner
hastigheten vid dessa så att siktförhållanden är godtagbara.
Strömsnäsbruk
8. Hastighetsgränsen på väg 517 (Hinnerydsvägen) får endast höjas till 60 km/t om Trafikverket
godkänner detta utifrån vägens linjeföring.
9. På väg 517 (Hinnerydsvägen), norr om korsningen med Åkerivägen, korsar GC-vägen från östra
till västra sidan av vägen. För att höja hastighetsgränsen på denna plats krävs trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
10. Väg 517 (Hinnerydsvägen) mellan Röcklavägen och Nya Åbrovägen behöver en GC-lösning
samt åtgärd för att höja trafiksäkerheten vid korsning vid förskolan.
11. Lagastigsgatan, söder om Mjärydsvägen, behöver åtgärdas för bättre säkerhet och trygghet
för de oskyddade trafikanterna.
12. Lagastigsgatan, norr om centrum upp till Bäckvägen, behöver en GC-lösning.
13. Väg 577 (Rishultsvägen) behöver en GC-lösning.
Traryd
14. Hastigheten på väg 120 (Trarydsallén) får inte höjas till 60 km/t förrän en trafiksäkerhetshöjande åtgärd har utförts för de oskyddade trafikanterna i höjd med Skansvägen, Norra
Stationsgatan/Kyrkvägen och Tovhultsvägen.
15. Avsmalningar på väg 521 (Hallandsvägen) genom 30 km/t-området behöver flyttas med
hänsyn till nya gränser på 30 km/t-området.
16. Väg 521 (Hallandsvägen) saknar en GC-lösning mellan Kyrkvägen och Vaktvägen (mot
idrottsområdet).
17. De rekommenderas att avsmalningar utförs på båda sidor av 30 km/t-området utmed
Vaktvägen.
18. Väg 577 mellan Strömsnäsvägen och väg 120 (Trarydallén) behöver en GC-lösning.
Åtgärder 1, 2, 7, 8, 9, 14 och 15 krävs för att kunna förändra hastighetsgränserna, medan de andra
åtgärderna är mer långsiktiga och förhindrar inte att de nya hastighetsgränserna kan träda kraft. Den
här listan är inte fullständig utan behandlar endast de åtgärder som är nödvändiga/önskvärda relaterat
till de nya hastighetsgränserna och den funktion som gatorna anses ha. Det finns fler gator och platser
inom tätorterna som har inrapporterade hastighetsproblem. Hastigheten på dessa får mätas efter att
de nya hastighetsgränserna har införts och ett åtgärdsprogram skapas för att komma till rätta med
återstående problem. Punkt 3-6, 10-13 och 16-18 bör finnas med i åtgärdsprogrammet. Det
rekommenderas även att åtgärdsprogrammet inkluderar andra förbättringsåtgärder som behöver
utföras inom kommunens tätorter, till exempel utbyggnad av gång- och cykelnätet.

5.2 Konsekvensanalys
Ritningarna MT12-MT15 och ST12-ST15 visar konsekvensanalyser för tätorterna (Bilaga B och C). Det
är inte möjligt att uppnå en god kvalitet för alla mått på alla platser, detta på grund av att olika faktorer
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motverkar varandra. Analyserna visar dock att vi generellt uppnår bra resultat. De finns 23 röda
avvikelser:
(1) Framkomligheten utmed Smedjegatan/Drottninggatan genom centrum. Dessa sträckor går
genom de mest centrala delarna av Markaryds tätort där stadskvalitet och trafiksäkerhet är av
högsta vikt. Vi prioriterar därför dessa faktorer framför biltrafikens framkomlighet.
(2) Trafiksäkerheten utmed Skulptörvägen. Denna bygger på att oskyddade trafikanter i nuläget
befinner sig på gatan. Innan hastighetsgränsen höjs till 60 km/t ska oskyddade trafikanter
separeras från biltrafiken, vilket resulterar i en god säkerhetsnivå.
(3) De finns röda avvikelser vid två korsningspunkter utmed Smedjegatan i höjd med Storsvängen
och vårdcentralen. Innan hastigheten kan höjas krävs hastighetsdämpande åtgärder som
kommer att begränsa hastigheten i korsningspunkterna.
(4) De finns röda avvikelser vid fem korsningspunkter utmed väg 520 (Ljungbyvägen) genom
Timsfors. Två av dessa har redan en trafikrefug som smalnar av vägen och sannolikt minskar
hastigheten vid dessa platser. Det finns en korsningspunkt vid Exhultsvägen samt en mindre
korsningspunkt i höjd med Svanvägen. Fotgängare och cyklister kan i de flesta fall och utan
större omvägar färdas på GC-vägen på östra sidan av Ljungbyvägen mot de korsningspunkter
där det redan finns åtgärder. Det finns även korsningspunkter vid Barkvägen och Hualtsvägen.
För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängare och cyklister är det önskvärt
att åtgärder vidtas även vid dessa platser för att långa omvägar ska undvikas.
(5) Framkomligheten utmed väg 521 (Hallandsvägen) genom 30 km/t-området i höjd med
Kyrkvägen. Vägen går genom ett stort bostadsområde och på denna plats måste barn korsa
vägen på sin väg mot skolan. Deras trafiksäkerhet och framkomlighet/tillgänglighet är högre
prioriterade än biltrafikens framkomlighet.
(6) Trafiksäkerheten vid nio korsningspunkter utmed Trarydsallén. Vid fyra av dessa finns redan
hastighetsdämpande åtgärder. I höjd med Skansvägen, Norra Stationsgatan/Kyrkvägen och
Tovhultsvägen måste hastighetsbegränsande åtgärder byggas innan hastigheten kan höjas till
60 km/t. På de två resterande platserna kan man förvänta sig begränsad gång- och cykeltrafik.
(7) Tre korsningspunkter utmed väg 517 (Hinnerydsvägen). Korsningspunkten i höjd med
Gränsvägen och den södra korsningspunkten vid Åkerivägen bedöms som mindre viktiga
korsningspunkter. Den norra korsningspunkten vid Åkerivägen är placerad där befintlig GC-väg
korsar Hinnerydsvägen från den östra till västra sidan. Här rekommenderas en
trafiksäkerhetshöjande åtgärd.
Det finns forskning som visar att när hastighetsgränsen sänks med 10 km/t, så minskar medelhastigheten med ungefär 4 km/t (Hydén m fl, 2008). På många platser är hastighetsnivån redan idag
betydligt lägre än 50 km/t, detta till följd av att trafikmiljön inte stödjer den nuvarande
hastighetsgränsen 50 km/t. Därför kommer förändringen inte att ha lika stor effekt på merparten av
bilförarna. Att rätta till hastighetsgränserna så att de stämmer med trafikmiljön och de olika
trafikanternas behov är då viktigt, särskilt där vissa bilförare håller hög hastighet eftersom
hastighetsgränsen tillåter detta. Dessa bilförare måste uppmärksammas på att det inte är en godtagbar
hastighet på dessa gator. Inom bostadsmiljöer kan vi förvänta oss att attraktiviteten, stadskvaliteten,
tryggheten och trafiksäkerheten kommer att förbättras, men att framkomligheten för biltrafiken
minskar något. Samtidigt erhåller man en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare
och cyklister. I vissa fall kommer det att krävas åtgärder för att lugna ner trafiken så att den håller rätt
hastighet.
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På gator i industriområdena sätts hastighetsgränsen till 40 km/t. Detta ger en något förbättrad
framkomlighet för biltrafiken på bekostnad av trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter. Denna negativa påverkan kan dock accepteras eftersom det inte är lika vanligt med
oskyddade trafikanter (särskilt barn) på dessa gator, vilket innebär att man kan ställa större krav på
trafikanterna att samspela i trafiken. Dessutom har dessa miljöer inte lika stora krav på attraktivitet
och trygghet som bostadsgator samtidigt som siktförhållandena ofta är bättre. I framtiden kan man
dock även här arbeta för en förbättrad infrastruktur för de oskyddade trafikanterna.
På de flesta huvudgatorna sätts hastighetsgränsen till 40 km/t. Skälet till detta är att det ofta krävs
ett omfattande samspel med oskyddade trafikanter samt att det är vanligt med in- och utfarter direkt
mot gatan. Det finns ofta - eller kommer att finnas - anläggningar där oskyddade trafikanter på ett
säkrare sätt kan korsa gatan och/eller innebär att hastigheten lokalt minskar. På huvudgatorna kan en
högre hastighet accepteras eftersom trafikmiljön inte är lika komplex, ofta med bättre siktförhållanden
samt färre korsningspunkter. Utmed dessa huvudgator är det viktigt att göra bra lösningar för de
oskyddade trafikanterna för att höja trafiksäkerheten och minska barriäreffekterna. I
åtgärdsprogrammet kommer att läggas förslag till åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet inom
kommunens tätorter.
På enstaka huvudgator sätts hastighetsgränsen till 60 km/t. Detta gäller när det finns färre skäl för
oskyddade trafikanter att vistas i trafikmiljön eller korsa gatorna samt där det är få punkter där det
finns risk för sidokollisioner mellan två fordon. På sådana platser kan åtgärder utföras för att sänka
hastigheten lokalt vid korsningspunkten. Detta ger en bättre framkomlighet på bekostnad av
trafiksäkerheten, tryggheten och miljön. En förutsättning för att hastigheten ska kunna höjas till 60
km/t är att siktförhållandena vid korsningarna ska vara godtagbara (VGU 2015). Om dessa krav inte
kan uppfyllas accepteras inte heller hastighetsgränsen 60 km/t.

5.3 Fortsatt arbete
Efter politiskt beslut att sända ut hastighetsplanen på remiss, skickas den till Polisen och Trafikverket
samt andra berörda intressenter. Samtidigt publiceras förslaget till hastighetsplan på kommunens
hemsida för att våra medborgare ska kunna ta del av den. Vidare kommer öppna informationsmöten
att hållas, där medborgarna kan få information om hastighetsplanen och diskutera olika
frågeställningar med tjänstemän från tekniska förvaltningen.
De synpunkter som inkommer under remisstiden kommer att sammanställas och behandlas i en
samrådsredogörelse samt, om så anses befogat, arbetas in i hastighetsplanen. Ett reviderat förslag
kommer därefter att läggas fram för kommunstyrelsen för godkännande. Därefter vidtar arbetet för
att genomföra åtgärderna i hastighetsplanen.
Åtgärdsplanen bör tas fram för att förslagen i hastighetsplanen successivt ska kunna genomföras i syfte
att öka trafiksäkerheten i kommunens tätorter. Det är önskvärt att åtgärdsplanen kombineras med en
generell plan för åtgärder relaterade till trafikmiljön som till exempel gång- och cykelnätet. En liknande
anpassning av hastighetsgränserna bör i ett längre perspektiv även utföras för tätorterna Hinneryd,
Vivljunga, och Råstorp.
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BILAGA A

HASTIGHETSPLAN FÖR
MARKARYD, STRÖMSNÄSBRUK,
TIMSFORS OCH TRARYD

Hastighetsgränsen på Skulptörvägen
sätts till 50 km/t tills det finns en
GC-väg längs med vägen. Den är
planerad till 2018. Vid korsningar kan
de krävas röjning av växtlighet för att
förbättra siktförhållanden.

HASTIGHETSPLAN

GC lösning krävs för fastigheter
österut längs med Smedjegatan,
liksom en vägvisning för cyklister för
att undvika att dessa väljer att cykla
längs med Smedjegatan där GC
separering saknas. Detta hindrar
dock inte att 40 km/t kan införas på
sträckan.

Hastighetsgränsen på Smedjegatan,
öster om Hallarydsvägen sätts till 50
km/t
till
dess
att
två
GC
korsningspunkter
har
åtgärdats.
Denna utbyggnad planerad till 2017.
Vid korsningar kan det krävas röjning
av växtlighet för att förbättra
siktförhållanden.

Hastighetsgränsen på Ljungbyvägen
(väg 520) genom Timsfors får endast
höjas till 60 km/t om godtagbara
siktförhållanden kan uppnås vid
korsningar, vilket ska ske i samråd
med Trafikverket. I annat fall sänks
hastighetsgränsen till 40 km/t.

När de nya hastighetsgränserna är införda
behöver dessa utvärderas och en åtgärdsplan
skapas för att uppnå rätt hastighetsnivå ska
uppnås på platser där hastighetsproblem kvarstår.
Eventuella åtgärder kan till exempel vara
ombyggnad
av
gatumiljön
eller
hastighetsdämpande åtgärder.

Gångfart
30 km/t
40 km/t
60 km/t
Tättortsgräns

HASTIGHETSPLAN

Hastighetsgränsen på Hinnerydsvägen
får endast höjas om Trafikverket
godkänner
detta
utifrån
vägens
linjeföring, i annat fall får denna sänkas
till 40 km/t.

Innan de nya hastigetsgränserna
träder i kraft får avsmalningen på väg
521 (Hallandsvägen) genom 30 km/t
området flyttas med hänsyn till nya
gränser på 30 km/t områden

Hastighetsgränsen på Trarydsallén får
inte
höjas
till
60
km/t
förrän
korsningspunkterna
för
oskyddade
trafikanter i höjd med Skansvägen,
Norra Stationsgatan/Kyrkvägen och
Tovhultsvägen är åtgärdade.

30 km/t
40 km/t
60 km/t
Tättortsgräns

När de nya hastighetsgränserna är införda
behöver dessa utvärderas och en åtgärdsplan
skapas för att rätt hastighetsnivå ska uppnås på
platser
var
hastighetsproblemet
kvarstår.
Eventuella åtgärder kan till exempel vara
ombyggnad
av
gatumiljön
eller
hastighetsdämpande åtgärder.

BILAGA B

GRUNDMATERIAL FÖR
MARKARYD OCH TIMSFORS

LIVSRUMSANALYS
Mjuktrafikrum, låghastighetsmiljö
Mjuktrafikrum
Integrerad Transportrum
Transportrum
Tättortsgräns

DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATION

Motorfordon, mötesolycka
Sidokollision mellan två motorfordon
Motorfordon - fotgängare/cyklist

Avvikande DTSS - Sidokollision mellan två motorfordon
Avvikande DTSS - Motorfordon - fotgängare/cyklist

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation beskriver vilka
interaktioner som normalt förekommer mellan olika trafikanter
som kan resulteras i en olycka

Tättortsgräns

NUVARANDE HASTIGHETSGRÄNSER
70 km/t
50 km/t
50 km/t, rekommenderad 30 km/t
30 km/t, tidsbegränsat
30 km/t
Tättortsgräns

VIKTIGA MÅLPUNKTER

LEKPLATSER

SKOLOMRÅDEN

IDROTTSOMRÅDEN/BAD

ANNAT

FÖRSKOLA

Tättortsgräns

NÄTINDELNING BILTRAFIK
Nätindelningen
bygger
huvudsakligen på nätanalys som
utfördes 1999 för Markaryd och
Strömsnäsbruk. De är då vår
bedömning att Strandvägen ska
inte anses som huvudgata.

Genomfart/Infart
Huvudgata
Lokalgata
Tättortsgräns

GÅNG- OCH CYKELNÄT

Gångbana
Gångbana, grus

Tättortsgräns

GC bana, cykelbana eller målat cykelbana på
bred växaxel

KOLLEKTIVTRAFIK

Tättortsgräns

Busshållplatser

Bussgator

Cirklarna visar en grov upskattning av
områden som ligger inom 5 minuters
gång från busshållplatserna.

OBS. Vilka gator som trafikeras av
busstrafiken är en uppskattning utifrån
placering av hållplatser.

UTRYCKNINGSNÄT

PRIMÄR UTRYCKNINGSNÄT

LEKPLATSER

BRANDSTATION

SKOLOMRÅDEN

VÅRDCENTRAL ELLER ÄLDREBOENDE

IDROTTSOMRÅDEN/BAD

Tättortsgräns

FÖRSKOLA

Uppdelningen bygger på analyser utförda i
samband med hastighetsöversynen. Denna ska
ses som preliminär och huvudsakligen till stöd
för hastighetsöversynen.

ANMÄLDA HASTIGHETSPROBLEM
Tättortsgräns

Skylt som varnar om barn vid
lek

Anmälan om höga hastigheter
från almännheten

LÄNKOPTIMERING

30 km/t
40 km/t
60 km/t
Tättortsgräns

KVALITETSBEDÖMNING: STADENS KARAKTÄR
INTEGRERAT TRANSPORTRUM

MJUKTRAFIKRUM

INTEGRERAT FRIRUM

KVALITETSBEDÖMNING: FRAMKOMLIGHET BILTRAFIK

LOKALNÄT

HUVUDNÄT

ÖVERGRIPANDE NÄT

KVALITETSBEDÖMNING: TRYGGHET
INTEGRERAT TRANSPORTRUM

MJUKTRAFIKRUM

INTEGRERAT FRIRUM

KVALITETSBEDÖMNING: TRAFIKSÄKERHET

OSKYDDADE TRAFIKANTER

ANDRA KOLLISIONER MOTORF.

SIDOKOLLISOINER MOTORF.

BILAGA C

GRUNDMATERIAL FÖR
STRÖMSNÄSBRUK OCH TRARYD

LIVSRUMSANALYS

Mjuktrafikrum, låghastighetsmiljö
Mjuktrafikrum
Integrerad Transportrum
Transportrum

DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATION

Motorfordon, mötesolycka
Sidokollision mellan två motorfordon
Motorfordon - fotgängare/cyklist

Avvikande DTSS - Sidokollision mellan två motorfordon
Avvikande DTSS - Motorfordon - fotgängare/cyklist

DTSS:
Dimensionerande
trafiksäkerhetssituation.
De
beskriver vilka interaktioner som normalt uppkommer mellan
olika trafikanter som kan resulteras i en olycka.

NUVARANDE HASTIGHETSGRÄNSER

70 km/t
70 km/t, rekommenderad 50 km/t
50 km/t
50 km/t, rekommenderad 30 km/t
30 km/t, tidsbegränsat
30 km/t

VIKTIGA MÅLPUNKTER

LEKPLATSER

SKOLOMRÅDEN

IDROTTSOMRÅDEN/BAD

ANNAT

FÖRSKOLA

Tättortsgräns

NÄTINDELNING

Genomfart/Infart
Huvudgata
Lokalgata

GÅNG- OCH CYKELNÄT

Gångbana
GC bana
Gångbana, grus
GC bana, cykelbana eller målat cykelbana på
bred vägaxel.

KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplatser

Bussgator

Cirklarna visar en grov upskattning av
områden som ligger inom 5 minuters
gång från busshållplatserna.

OBS. Vilka gator som trafikeras av
busstrafiken är en uppskattning utifrån
placering av hållplatser.

UTRYCKNINGSNÄT

PRIMÄR UTRYCKNINGSNÄT

LEKPLATSER

BRANDSTATION

SKOLOMRÅDEN

VÅRDCENTRAL ELLER ÄLDREBOENDE

IDROTTSOMRÅDEN/BAD

FÖRSKOLA

Tättortsgräns

Uppdelningen bygger på analyser utförda i
samband med hastighetsöversynen. Denna ska
ses som preliminär och huvudsakligen till stöd
för hastighetsöversynen.

ANMÄLDA HASTIGHETSPROBLEM

Tättortsgräns

Skylt som varnar om barn vid
lek

Anmälan om höga hastigheter
från almännheten

LÄNKOPTIMERING

30 km/t
40 km/t
60 km/t
Tättortsgräns

KVALITETSBEDÖMNING: STADENS KARAKTÄR

INTEGRERAT TRANSPORTRUM

MJUKTRAFIKRUM

INTEGRERAT FRIRUM

KVALITETSBEDÖMNING: FRAMKOMLIGHET BILTRAFIK

LOKALNÄT

HUVUDNÄT

ÖVERGRIPANDE NÄT

KVALITETSBEDÖMNING: TRYGGHET

INTEGRERAT TRANSPORTRUM

MJUKTRAFIKRUM

INTEGRERAT FRIRUM

KVALITETSBEDÖMNING: TRAFIKSÄKERHET

OSKYDDADE TRAFIKANTER

ANDRA KOLLISIONER MOTORF.

SIDOKOLLISOINER MOTORF.

MARKARYDS KOMMUN

