
KALLELSE

Datum Sida

2017-08-22 1 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Plats och tid Kommunhuset Översten
Tisdagen den 29 augusti 2017 kl 18:00

Kallade ledamöter Hanna Ershytt (C), ordförande
Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf
Olle Iding (M), 2:e vice ordf
Olof Asserfors (S)
Kenneth Kallin (MP)
Bo Strandh (M)
Ismo Pääkkönen (SD)

För kännedom Göran Dahlgren (S)
Anna Johnsson (MP)
Agne Dahlqvist (V)
Bo Hansson (M)
Jan Malmgren (M)
Lennart Sigleif (C)
Peter Rönngren (SD)

Hanna Ershytt
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop

2 Godkännande av föredragningslista

3 Val av justerare

4 Föregående protokoll TN 2017/92

5 Delegerade ärenden TN 2017/8

6 Aktuellt från verksamheten

7 Anmälningar TN 2017/17

8 Uppföljning av ekonomi och budget TN 2017/70

9 ÅVS väg 13 och 23

10 Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder mm TN 2017/192

11 Kanalmur längs Höörsån 



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 2 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 3 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

2 Godkännande av föredragningslista

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 4 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.

Ismo Pääkkönen (SD)är i tur att justera.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 5 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/92

4 Föregående protokoll

Förslag till beslut
Tekniska nämnden lägger protokollet 2017-06-13 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från föregående möte den 13 juni 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-13
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 6 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/8

5 Delegerade ärenden

Förslag till beslut
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut i delegerade ärenden.

Besluten redovisas i föreliggande förteckningar.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 7 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

6 Aktuellt från verksamheten

Ärendebeskrivning
Information om bland annat fiberutbyggnad, lekplatsombyggnader och sommarurnorna.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 8 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/17

7 Anmälningar

Förslag till beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anmädda ärenden:

 

Datum  2017-06-21 Diarienr.           TN 2017/190 .             

Handläggare           >Johan Lavesson

Ärendemening        Vägvisning

Datum  2017-06-26 Diarienr.           TN 2017/191            

Handläggare           >Rolf Carlsson , Susanne Löfström

Ärendemening        Ekonomiska besparingar, beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
2017-06-19, KSAU §263 i Höörs kommun

Datum  2017-06-28 Diarienr.           TN 2017/192             

Handläggare           >Johan Lavesson

Ärendemening        Ansökan om Statlig Medfinansiering 2018

Datum  2017-06-29 Diarienr.           TN 2017/193          

Handläggare             >Rolf Carlsson , Susanne Löfström

Ärendemening        Budget 2018 VEP 2019-2022 Investering och exploatering, beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-06-21, KF §92 i Höörs kommun

Datum  2017-08-14   Diarienr.    TN 2017/201

Handläggare             >Anna Svensson

Ärendemening          Markarbeten Norra Rörum lekplats renovering

Datum  2017-08-14   Diarienr.    TN 2017/203 

Handläggare             >Jesper Sundbärg

Ärendemening          Nybyggnad lekplats Margits väg Åkersbergs området



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 9 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Datum  2017-08-14   Diarienr.    TN 2017/204

Handläggare             >Jesper Sundbärg

Ärendemening          Upphandling ramavtal för mark- och VA-arbeten över 0,25 Mkr

Datum  2017-08-14   Diarienr.    TN 2017/205 

Handläggare             >Johan Lavesson

Ärendemening          Trafiksituationen Stenskogsvägen

Datum  2017-08-21   Diarienr.    TN 2017/207 

Handläggare             >Jesper Sundbärg

Ärendemening          Entreprenad färdigställande exploateringsområde Åkersberg

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 10 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/70

8 Uppföljning av ekonomi och budget

Ärendebeskrivning
Redovisning av projektplan.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 11 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

9 ÅVS väg 13 och 23

Ärendebeskrivning
Information om åtgärdsvalstudie för vägarna 13 och 23.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 12 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/192

10 Statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder mm

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att  godkänna framtagna ansökningar till Skånetrafiken och 
Trafikverket avseende  ansökan om statlig medfinansiering.

Samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson undertecknar ansökningarna i nämndens namn.

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad..

Ärendebeskrivning
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och  
gatunätet åren 2018-2020 i Skåne län

Som förberedelse till Trafikverkets och Skånetrafikens verksamhetsplanering för 2018-
2020 har kommuner och trafikhuvudmän givits möjlighet att komplettera tidigare insända 
ansökningar om statlig medfinansiering.

Sedan 2015 sker samordnat utskick av ansökan för både Skånetrafiken och Trafikverket. 
Ansökningarna insänds därefter beroende på mottagare, dvs till Skånetrafiken avseende 
Kollektivtrafikåtgärder samt till Trafikverket avseende Trafiksäkerhethöjande- och 
miljöförbättrande åtgärder.

Nytt för 2017 är att särskilda mallar ska användas i ansökningsförfarandet.

Det innebär samtidigt krav på att delegerat undertecknande i varje enskild ansökan.

Samhällsbyggnadssektorns budget för 2018 och VEP för 2019-2020 är och kommer att 
samordnas med ansökningar om statlig medfinansiering till Trafikverket och 
Skånetrafiken.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 13 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN

11 Kanalmur längs Höörsån 

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut om 
finansiering av de nödvändiga åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Kanalmuren längs Höörsån, i den del som löper mellan Vårdcentralen och Höörs 
gästgiveri, har sedan en längre tid tillbaka rasat. Stenar från muren har lossnat och trillat 
ner i ån. Den frodiga vegetation och murens läge har bidragit till att detta inte tidigare har 
noterats. Nyligen upptäcktes att läget är så illa att stolparna till räcket på vissa ställen är 
helt friställda ut mot ån, även under marknivå. I nuläget räcker det med en liten knuff för 
att stolparna som håller räcket ska rasa ner i vattenfåran. Området är sedan 17 augusti 
avspärrat med kravallstaket p.g.a. den stora skaderisken vid ett eventuellt ras.

Kanalmuren längs Höörsån, i den del som löper mellan Vårdcentralen och Höörs 
gästgiveri, har sedan en längre tid tillbaka rasat. Stenar från muren har lossnat och trillat 
ner i ån. Den frodiga vegetation och murens läge har bidragit till att detta inte tidigare har 
noterats. Nyligen upptäcktes att läget är så illa att stolparna till räcket på vissa ställen är 
helt friställda ut mot ån, även under marknivå. I nuläget räcker det med en liten knuff för 
att stolparna som håller räcket ska rasa ner i vattenfåran. Området är sedan 17 augusti 
avspärrat med kravallstaket p.g.a. den stora skaderisken vid ett eventuellt ras.

Kostnaden för att åtgärda muren i det aktuella partiet uppgår till 700 tkr + moms. Detta är 
inte en åtgärd och en kostnad som är möjligt att ta inom ramen för gatu- och 
parkenhetens ordinarie drift. Åtgärden är dock att betrakta som nödvändig ur ett 
säkerhetsperspektiv. Tekniska nämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut kring hur den aktuella åtgärden ska finansieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
_____



WHöörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Nämnd 

Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

Sammantrådesdatum 

2017-06-13 

Kommunhuset översten 
Tisdagen den 13juni 2017 kl18:00 

Hanna Ershytt (C), ordförande 
Olle lding (M), 2:e vice ordf 
Olof Asserfors (S) 
Bo Strandh (M) 
lsmo Pääkkönen (SD) 
Anna Johnsson (MP), tjg ers 
Agne Dahlqvist (V) , tjg ers 

Bo Hansson (M) 
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Susanne Löfström, gatu- och parkchef 
Per Lindgren, driftsingenjör, §§ 33 - 42 

Sida 

1 (21) 

Johan Lavesson, väg- och trafikingenjör, §§ 33 - 43 

Bo Strandh Paragrafer 33 - 50 

T omas Anrrsson 

H~ 
~p~ 

Bo Strandh 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har ti llkännagivits genom anslag. 

Tekniska nämnden 

2017-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-16 Datum då anslaget tas ned 2017-07-08 

Protokollets förvaringsplats 

Underskrift 

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

~ 



W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

l nnehållsförteckn in g 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum Sada 

2017-06-13 2 (21) 

Ärende Sida 

§ 33 Upprop ................................................. .................................................................... .. ......... 3 

§ 34 Godkännande av föredragningslista .... .... ........ ............. .. .................. ........................ .... .... .. 4 

§ 35 Val av justerare .... ................ .. ..... ..... .... ....................................................................... ...... . 5 

§ 36 Föregående protokoll ..................................... ..... ...... .. ............................................. ......... . 6 

§ 37 Delegerade ärenden .......... .. ... .... ... ..................... ..... ... ..... ................................................... 7 

§ 38 Anmälningar ........... ....................................... ............................. .... .................................... 8 

§ 39 Rapport från brobesiktningar ........ ... .... ..... ....... ................... ........ ..... ... .. ........................ .... 10 

§ 40 Byten av belysningsarmaturer ... ......... ..... .... ....... ...... .. ..... ...... ... . ............................. .......... 11 

§ 41 Åtgärder för att säkerställa infarten till Gudmuntorps skola ... ..... .... .. ........ .. ...... .. .......... .... 12 

§ 42 Taxa felparkeringsavgifter 2017 ... ........... .... .......... .. .. ..................... ......... .... ... .................. 13 

§ 43 Begäran om upprättande av detaljplan Nybyvägen/Styrmansvägen .................. .............. 14 

§ 44 Kommunala driftbidrag för enski lda vägar för år 2016 ...................................................... 15 

§ 45 Aktuellt från verksamheten ....... .... ... ........ .. .... ..... .. ........ ......................... ........................... 16 

§ 46 Uppföljning av ekonomi och budget ............. ... ......... ... ..................................................... 17 

§ 47 Personalrapportering ... ................ ... .............. ......... ... ..... ... .... .... ............................ ...... ...... 18 

§ ~8 Skötselmanual- Parker och grönytor i Höörs kommun ............... ............................. .... .... 19 

§ 49 skötse lmanual - Utemiljö på skolor och förskolor i Höörs kommun ........ ........ ..... .. ........... 20 

§50 övrigt .... .... .... ......... ...... .. ...... ... ... ..... ...... .. ..... ... .. ... ... . ... ..... ..... ............ ...... .. .................. .... .. 21 



W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

§ 33 Upprop 

Ärendebeskrivning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-1 3 

Mötet inleds med information om användningen av applikationen Meetings+ för 
nämndens möteshantering , varefter upprop och notering av närvaro av nämndens 
ledamöter och ersättare genomförs. 

Justerande Utdragsbestyrkande 

Sida 

3 (21) 



W Höörs 
t9 kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 34 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan . 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

Justerande 

~ '1?· ' s . l """•'''"'"''"d' 

Sida 

4 (21) 



~Höörs 
~ kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

§ 35 Val av justerare 

Beslut 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Tekniska nämnden utser Bo Strand (M) till justerare. Justering i Kommunhuset den 16 
juni 2017 klockan 7:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Kenneth Kallin (MP) är i tu r att justera men är inte närvarande. Bo Strand (M) är nästa i 
tur och föreslås som justerare. 

Justerande l Utd"g'bO<ty<k'"d' 

Sida 

5 (21) 



W Höörs 
1.9kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/6 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum 

2017-06-13 

§ 36 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från föregående möte. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21 

Justerande l Utdcog'b"ty<koodo 

Sida 

6 (21) 



W Höörs 
t9 kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/8 

§ 37 Delegerade ärenden 

Beslut 

PROTOKOLL 

Sammanlradesdalum 

2017-06-13 

Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av bes lut fattade med delegerad beslutsrätt Besluten redovisas i separat 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Förteckn ing över fattade beslut mars - maj 2017 

Justerande l Utd"g'be"y'kood• 

Sida 

7 (21) 



~Höörs 
t9 kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

§ 38 Anmälningar 

Beslut 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Tekniska n~mnden lägger anm~lningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälda ärenden 

TN 2017/103 

201 7-03-24 Missiv för yttrande -Granskn ing av intern kontroll i Höörs kommun 2016 

TN 201 7/143 

2017-04-06 Yttrande transportd ispens Ringvägen - Åhusgatan 

TN 2017/147 

2017-04-1 2 Åtg~rdsvalsstu d ie cyke lpassage Nybykorset 

TN 2017/150 

201 7-04-13 Avta l Tömning av r~n nstensbrunnar i Höörs kommun 170401 - 190331 

TN 201 7/151 

2017-04-13 Hastighetsbegränsning på väg 13 (Frostavallsvägen) 

TN 2017/160 

201 7-05-05 Synpunkt angående ån bakom Jeppavallen 

TN 2017/168 

2017-05-12 Ombyggnad av hållp latser Mejerigatan och Ringsjö värdshus 

TN 2017/170 

2017-05-19 SAMRÅD_ Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern, 

Justerande l Utd"g'b"IY"""d' 

Sida 

8 (21) 



WHöörs 
t9kommun 
TEKNISKA NÄMNDEN 

Höörs kommun 

TN 2017/169 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum 

2017-06-13 

2017-05-19 Granskningsutställning_ Detaljplan för Sätofta 18:54 m fi._Ny förskola vid 
Sätoftaskolan 

TN 2017/171 

2017-05-23 Fråga angående cykelstig längs väg 1315 genom Ormanäs och stanstorp 

TN 2017/176 

2017-05-29 Meddelande om beslut i Kommunstyrelsen 2017-05-15, KS §130 i Höörs 
kommun. Organisationsöversyn för Samhällsbyggnadsfrågor 

Justerande 

l """'''"''''"'' 

Sida 

9 (21) 



W Höörs li.9 kommun 
TEKNISKA NÄMNDEN 

DnrTN 2017/92 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 39 Rapport från brobesiktningar 

Beslut 
Tekniska nämnden läger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av rapporter från brobesiktningar. Per Lindgren presenterar en kort 
sammanfattning av resu ltaten. 

Beslutsunderlag 
Broliggare 
Summering av inspektioner av broar 
Summering av inspektionen av vägtrummor 
Kostnader broar 
Kostnader vägtrummor 
3 l nspektionsrapporter 

Justerande l Utdc.g•b" ty'k'"d ' 

Srda 

1 o (21) 



W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

DnrTN 2017/92 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 40 Byten av belysningsarmaturer 

Beslut 
Tekniska nämnden fastställer planen för byte av belysningsarmaturer. 

Ärendebeskrivning 
Information om planering för förnyelse av armaturer för gatubelysning. Per Lindgren 
redovisar planen för Höörs tätort sam att Norra Rörum är i tur för inventering. 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden fastställer planen för byte av belysningsarmaturer 
i gatlyktor enligt den presenterade planen. 

Beslutsunderlag 
Områdeskarta med planering 2016 

Justerande l Utd"9'beoty<k.ode 

Sida 

11 (21) 



W Höörs 
t9 kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dn r TN 2016/80 

PROTOKOLL 

Sammanl rådesdalum 

2017-06-13 

§ 41 Atgärder för att säkerställa infarten till 
Gudmuntorps skola 

Beslut 
Tekniska nämnden översänder ärendet vidare till Trafikverket i den del som avser 
vägbredd på väg in mot Gudmuntorps skola och belysning eller andra åtgärder för 
tydlighet i vägvisning avseende bandyklubba (spansk sväng). 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har erhållit skrivelse från BUN, Dnr 2016/1 18, §58 Åtgärder för att 
säkerstä lla infarten till Gudmuntorps skola från riksväg 23. 

l andra beslutssatsen står att TN ombedes behandla densamma. Därefter nämns att 
ärendet bör tillsändas Trafikverket, med begäran om åtgärder för att skapa en tryggare 
trafikmiljö vid Gudmuntorps skola. 

Tekniska nämnden har tidigare erhållit en skrivelse från Maria och Knud Skov Pedersen i 
nära nog samma ärende. Därför har Trafikverkets svar efterfrågats på deras skrivelse, se 
bilagor. l svaret från Trafikverket till Maria och Knud Skov Pedersen, kan utläsas en del 
svar även på BUNs skrivelse till TN. 

Men några svar saknas: 

belysning i bandyklubban. 

bredare väg in mot skolan. 

Om belysning ska användas som markör för bandyklubban(spansk sväng) , är nog 
vägmålning, pollare och förberedande skyltning/vägvisn ing tydligare samt mest 
kostnadseffektivt eftersom Trafikverket i övrigt prioriterar åtgärder inom tättbebyggt 
område. 

Ökad vägbredd och andra åtgärder eller ev. belysning återstår i så fall för trafikverket att 
besvara såsom väghå llare . 

Beslutsunderlag 
-skrivelse till Trafikverket(begäran om att ta del av Trafikverkets svar till Maria och Knud 
Skov Pedersen samt övrigt underlag till detta ärende) 
-skrivelse från Trafikverket (svar till Maria och Knud Skov Pedersen) 

Justerande l Utd" g' b" IY'""" 

Sida 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/179 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum 

2017-06-1 3 

§ 42 Taxa felparkeringsavgifter 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta ny "Taxa fö r 
felparkeringsavgifter i Höörs kommun", att gälla från och med 2018-01-01 . 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyreisens föreskrift (TFSF 2016:116). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i 'Taxa för felparkeringsavg ifter i 
Höörs kommun" . 

De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås även förändras. De nya avgifterna höjs för varje 
enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de 3 avgiftsnivåerna 
oförändrad sedan tidigare. Nivåerna är dock lägre i förhållande till det nya maxbeloppet 
för möjlig höjning(1300kr) än för det äldre maxbeloppet(1 OOOkr). Med de nya föreslagna 
taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad av parkeringsregler i förhållande ti ll 
nya maxbelopp men även en laxejustering över tid då taxorna inte ändrats på nära 1 O år. 

Beslutsunderlag 
-Föreslagen Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun 
-Antagen taxa förfelparkeringsavgifter 20151125 
-TSFS 2016:116 

Justerande 

~s. 

Sida 

13 (21) 



W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/180 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 43 Begäran om upprättande av detaljplan 
Nybyvägen/Styrmansvägen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen bevilja planuppdrag för 
närområdet i korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen. 

Ärendebeskrivning 
Trafiksituation i korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen kan förbättras. 

Tekniska nämnden har sedan tidigare anlagt en busshållplats åtskilt från korsningen. Man 
ville få bort den från den direkta korsningen men utan att an lägga gångbanor. 

Eftersom utrymmet var begränsat togs Nybyvägen i anspråk för avsmalningen. 

l samma korsning är ett övergångsstä lle beläget. Det används av många skolbarn i 
området, bl.a. till och från Sätoftaskolan, för att nå Styrmansvägen och bakomliggande 
villagator. 

Overgångsstället saknar anslutande gångbana på södra sidan till följd av platsbrist. 

Hela korsningen är inte optimal ur sikthänseende, då Styrm ansvägen saknar sikttrianglar. 
Det innebär att både fotgängare och cyk lister, men även bilister har dålig sikt ut i 
korsningen. 

För att nå en trafiksäkrare korsning , inkluderat flyttad busshållp lats och övergångsställe 
samt gångbana, behövs att närliggande kvartersmark tas i anspråk för allmän platsmark 
med kommunal väghålln ing. Det föranleder upprättande av detaljplan. Tekniska nämnden 
begär av denna an ledning att kommunstyrelsen beviljar ett planuppdrag för att få 
markåtkomst för ovan anläggningar. 

Gällande byggnadsplan redovisar mindre hörnavskärningar som inte räcker för 
sikttrianglar och gångbana. Dessa sikttrianglar har inte blivit fastighetsreglerade. 

Beslutsunderlag 
Oversikt baskarta 
Foto vägkorsning 

Justerande l Utd"' '""''""d' 

S1da 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/172 

PROTOKOLL 

Sammanlradesdalum 

2017-06-13 

§ 44 Kommunala driftbidrag för enskilda vägar 
för år 2016 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarn a. 

Ärendebeskrivning 
2010-09-01 antog kommunfullmäktige ändrade bestämmelser för kommunalt bidrag för 
enskilda vägar, att gälla för utbetalning för år 2010. Samtidigt reviderades 
ansökningsblanketten. 

l november 2010 skickades "Bestämmelser för kommunalt bidrag för enskilda vägar", 
ansökningsblankett och broschyren "Klipp häcken" ut till ordföranden i samtliga 
vägföreningar/samfällighetsföreningar. l följebrev står att bidrag söks och betalas ut 
liksom tidigare, i efterskott för föregående år. 

För att bidrag skall erhållas varje år måste föreningen årligen, mellan 1 januari och 31 
mars, lämna ansökningsblankett samt årsmötesprotokoll till Tekniska nämnden. 
Ordföranden i vägföreningen skriver under ansökan och accepterar och ansvarar för att 
blanketten är rätt ifylld och att föreningen uppfyller vil lkoren i "Bestämmelser för 
kommunalt bidrag till enskilda vägar". 

De samfällighetsföreningar och vägföreningar som lämnat ansökan om kommunalt bidrag 
för enskilda vägar för år 2016 senast 2017-03-31 och uppfyller villkoren får bidrag 
utbetalt. 

De samfällighetsföreningar och vägföreningar som inte lämnat någon ansökan om 
kommunalt bidrag för enskilda vägar för år 2016 senast 2017-03-31 el ler som inte 
uppfyller vi llkoren har förverkat sin rätt till kommunalt bidrag för enskilda vägar för år 
2016, varför bidrag inte utbetalas till dessa. 

79 vägföreningar har 2016 beviljats bidrag för m väg = kr (6 kr/m väg). Några föreningar 
som sökt bidrag tidigare år har inte ansökt denna gång. 

De som lämnat in ofu llständiga ansökningar, på ogi ltig blankett, ofullständig t ify lld blankett 
och/e ller där årsmötesprotokoll saknats och där rättelsen kunnat göras så att komplett 
ansökan kommit in inom utsatt tid har getts möjlighet att rätta detta. 

Samtliga föreningar som ansökt om bidrag för år 2016 har meddelats beslut per brev om 
beviljat bidrag. 

Justerande 

~ ~ - ') . l """'''''''"''"·· 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 45 Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om tekniska nämnedens verksamhetsområde, dör följande punkter tas upp. 

- Uppföljning av budget för vinterväghållning 

- sommarblommor utplanterade 

- 3 ansökningar om blomsterurnor har tillgodosetts 

- rekrytering till gatu- och parkenheten 

Justerande l """''''"''''"d' 

Sida 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Dnr TN 2017/70 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum 

2017-06-13 

§ 46 Uppföljning av ekonomi och budget 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning för innevarande budgetperiod till och med april 2017. Rolf Carlsson 
presenterar den utarbetade uppföljningen med prognos. 

Beslutsunderlag 
Rapport 201704 

Justerande l """••'•''''""·· 

Sida 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

§ 47 Personalrapportering 

Beslut 

PROTOKOLL 

Sammanlriidesdalum 

2017-06-13 

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om personalfrågor. Rolf Carlsson redovisar sjuktalen för 
samhällsbyggnadssektorn och gatu- och parkenheten och ställer dessa i relation till 
kommunens sjuktaL 

Justerande Utdragsbestyrkande 

S1da 
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W Höörs 
l9 kommun 
TEKNISKA NÄMNDEN 

DnrTN 2017/162 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

§ 48 Skötselmanual- Parker och grönytor i 
Höörs kommun 

Beslut 
Teknisk nämnden an tar "Skötselmanual - Parker och grönytor i Höörs kommun". 

Ärendebeskrivning 
Skötselmanualen beskriver hur de olika typerna av ytor som bygger upp våra utemiljöer 
ska vårdas och skötas på ett fackmannamässigt sätt för att funktionella, estetiska och 
miljömässiga krav ska uppfyllas. 

Skötselmanualen är också ett viktigt verktyg för medarbetarna på gatu- och parkenheten 
för att skapa en tydlighet och samsyn kring skötselnivåerna. 

Beslutsunderlag 
Skötselmanual - Parker och grönytor 

Justerande l Utd"g'b"ty'koodo 

Sida 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

DnrTN 201 7/163 

PROTOKOLL 

Sammantradesdatum 

2017-06-13 

§ 49 Skötselmanual - Utemiljö på skolor och 
förskolor i Höörs kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden antar "Skötselmanual - Utemiljö på skolor och förskolor i Höörs 
kommun" med komplettering enligt Hanna Ershytts (C) förslag. 

Ärendebeskrivning 
skötse lmanualen beskriver hur de olika typern a av ytor som bygger upp våra utemiljöer 
på skolor och förskolor ska vårdas och skötas på ett fackmannamässigt sätt för att 
funktionella, estetiska och miljömässiga krav ska uppfyllas. 

s kötselmanualen är också ett viktigt verktyg för medarbetarna på gatu- och parkenheten 
för att skapa en tydlighet och samsyn kring skötsel nivåerna. 

Yrkanden 

Hanna Ershytt (C) föreslår att manualerna kompletteras med en sats om att dålig skötsel 
på sikt innebär kapitalförstöring. 

Beslutsunderlag 
Skötselmanual - Utemiljö på skolor och förskolor i Höörs kommun 

Justerande l """'''"'''''"d' 
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W Höörs 
~kommun 

TEKNISKA NÄMNDEN 

§50 Övrigt 

Ärendebeskrivning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Agne Dahlgren (V) meddelar att han tagit emot klagomål på att gång- och cykelvägen i 
Sätofta, särskilt ner mot Ljungstorp, ofta är förerenad av hästspillning i sådan omfattn ing 
att det påverkar framkomligheten för t ex barnvagnar och rullstolar. 

Justerande l Utd"g'b"ty'koodo 

Sida 
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Beslut i delegerade ärenden

TN 2017/2014  Rolf Carlsson

Upphandling för mark- och VA-arbeten över 250 000 kr (tecknat ramavtal).



Datum
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR 2017-08-21
Gatu- och parkenheten

Beviljade grävningstillstånd

Beviljade grävningstillstånd från den 1 juni till den 21 augusti 2017
Tillstånds- 
nummer Inkom datum Sökande Plats/adress Beviljat datum Utförandetid Anmärkning Orsak

034 2016-06-02 MittSkåne Vatten Eriksgatan 5 & 6 2017-06-02 0619 - 0630 asf trott/gata va-arbeten
035 2017-06-19 KASAB Norrevärnsgatan 19 2017-06-19 0608 - 0708 asf trott akut telefel
036 2017-06-19 KASAB Norra Torggatan 10 2017-06-19 0612 - 0712 asf gata/mv akut telefel
037 2017-06-19 KASAB Södergatan 16 2017-06-19 0617 - 0717 asf gc akut telefel

038 2017-06-28 Kraftringen AB Storgatan 30 2017-06-29 v.26 - 28
trott plattor / 

asf gata El-schakt kabelfel

039 2017-07-03 Kraftringen Service AB
Lodjursstigen - 
Kvarnbäcksvägen 2017-07-05 0717 - 0818

asf trott & GC, 
grönyta Ny HSP

040 2017-07-03 Skanova AB Nya Torg 2017-07-12 0801 - 0831 GC-väg/trott fiberarbeten

Privat 2017-07-12 Skanova AB Norra Fogdarödsvägen 5 0801 - 0831
Privat mark! GC-

väg/gräsyta fiberarbeten
041 2017-08-02 KASAB Bruksvägen 7 2017-08-14 0801 - 0802 Gata/MV asfalt akut telefel



Datum
LLSBYGGNADSSEKTOR 2017-08-21

TA-planer

Godkända TA-planer 2017-03-11 - 2017-08-21

Inkom datum Sökande Plats/adress Beviljat datum Utförandetid Anmärkning Orsak
2017-04-20 PEAB Anläggning AB Stenskogsv - Lovisagatan 2017-04-20 0424-0526 Fiberarbeten
2017-05-02 F Berglunds Kvarnbäcksvägen 2017-05-02 0502-0701 Kabelnedgrävning
2017-04-27 Akea Munkarpsvägen 13 2017-05-12 0502-0531 Draggropar bef kanalisation
2017-05-02 Akea Fredsgatan 6-7 2017-05-12 0502-0531 Draggropar bef kanalisation
2017-05-02 Akea Hantverksgatn 9 2017-05-02 0502-0531 Draggropar bef kanalisation
2017-05-23 Eltel Veterinärområdet 2017-05-23 0523-0616 Fiberkompletteringar
2017-05-23 Svevia Södergatan, Maglasätev mfl 2017-05-23 0601-0621 Vägvisning
2017-05-15 Akea Rundgatan 3+9 2017-05-23 0522-0630 Kabelnedgrävning
2017-05-24 SH bygg o Schakt Södergatan 29 2017-05-24 0612-0619 Anslutningsgrävning
2017-05-17 Kraftringen Musikskolan Storgatan 2017-05-24 v22-v23 Kabelskåpsbyte
2017-05-23 Mattias jönsson Veterinärområdet 2017-06-01 0425-0616 Fiberinkoppling
2017-06-07 NCC asfalt Nybyv, Friluftsv, Nämndev. 2017-06-07 0612-0714 Asfaltering
2017-06-14 Fibergruppen Sandstensvägen 2017-06-17 0615-0626 Fiberinkoppling
2017-06-27 Akea Nya Torg 8 2017-07-28 0703-0731 Draggropar bef kanalisation
2017-06-28 Kraftringen Storgatan 2017-06-30 v26-v28 Kabelfel gångbana
2017-07-06 PEAB Anläggning AB Bangårdsgatan, PendlarP 2017-07-10 0804-0809 Asfaltering
2017-07-10 NCC asfalt Generell TA-plan 2017-07-11 0710-0401 Justering, Asfaltering
2017-07-06 NCC asfalt Fogdarödsvägen och GC 2017-07-12 0708-0901 Asfaltering
2017-07-06 NCC asfalt Ringvägen 2017-07-12 0814-0901 Asfaltering
2017-07-06 NCC asfalt Kungsgatan 2017-07-12 0814-0901 Asfaltering
2017-07-06 NCC asfalt Tjörnarpsvägar 2017-07-12 0821-0915 Asfaltering
2017-08-08 F Berglunds Kvarnbäcksvägen, förlängn 2017-08-08 0502-08-18 Kabelnedgrävning
2017-07-06 NCC asfalt Fogdarödsvägen och cykel 2017-08-09 0807-09-01 Asfaltering



Projekt Benämning Budget 2017 Tilläggsb. Tot. Budget Utfall 20170731 Genomför.tid Färdigst.tid Ansvarig
9600 Förnyelse gatubelysning 500 1 878 2 374 570 PL

Fredsgatan 20 Sommar/höst Oktober PL
Kungsgatan 15 Sommar/höst Oktober PL
Eriksgatan, del av 15 Sommar/höst Oktober PL
Centralgatan 25 Sommar/höst Oktober PL
Lodjursstigen 115 Sommar/höst Oktober PL
Parkgatan 40 Sommar/höst Oktober PL
Skolgatan 50 Sommar/höst Oktober PL
Kyrkstigen 10 Sommar/höst Oktober PL
Björkdalavägen 20 Sommar/höst Oktober PL
Grönalundsvägen 95 Sommar/höst Oktober PL
GC Fogdarödsv. - Jeppavallen 45 Sommar/höst Oktober PL
GC Slångränd - Portvägen 20 Sommar/höst Oktober PL
GC Östergatan - Krokgatan 10 Sommar/höst Oktober PL
G-väg Centralgatan 10 Sommar/höst Oktober PL
GC Friluftsvägen - Rv13 10 Sommar/höst Oktober PL

9601 Nya fordon 500 0 500 474 Klart Klart SL
9611 Maglasätevägen 1 000 23 1 023 5 Höst? 2017? JS
9602 Park- och lekplatsprogrammet 5 000 0 5 000 853 AN/SL

Sätoftaskolan 1 250 Vår/sommar Juni AN
Midgård/prästkragen 1 250 Sommar Augusti AN
Tjörnebo 120 Vår April AN
Öronmärkning små insatser 880 Löpande 2017 AN
Lek Kvarnbäck 400 Höst Oktober SL
Lek Åkersberg (Elviras väg) 300 Höst Oktober SL
Åtgärder Nya Torg 200 Sommar Augusti SL
Bro Enebacken 200 Vår/sommar Juni SL
Mur Gamla torg 200 Vår/sommar Juni SL
Säkerhets- och trygghetsåtgärder park- och 
grönytor 200 September SL

9603 Trafiksäkerhet 250 0 250 97 Löpande 2017 JL



Projekt Benämning Budget 2017 Tilläggsb. Tot. Budget Utfall 20170731 Genomför.tid Färdigst.tid Ansvarig
9604 Tillgänglighetsanpassningar 250 0 250 17 Löpande 2017 JL
9605 Mer och bättre cykelparkering 0 38 38 18 JL
9606 Inventarier 100 62 162 23 Löpande 2017 SL
9607 Asfalt, underhåll 2 000 385 2 385 132 Asfaltssäsong Oktober PL
9608 Asfalt, eftersatt 2 400 56 2 456 652 Asfaltssäsong Oktober PL
9610 Utbyggnad nya dagvattenledningar 0 37 37 0 Sommar/höst Oktober PL
9619 Asfalt, underhåll g/c-vägar 500 0 500 0 Asfaltssäsong Oktober PL
9617 G/c, skyltar och hastigheter 0 487 487 276 2016/2017 2017 JL

9620 Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4 400 0 400 0
Höst/vinter 
2017/2018 2018 SL

9621 Trapphus Järnvägsgatan 500 0 500 8 Höst? 2017? JS
9613 GC Sätoftavägen 0 0 0 43 Klart Klart
9614 GC Stenskogsvägen 0 0 0 92 Klart Klart

13 400 2 966 16 362 3 260

Budget 2016
9600 Förnyelse gatubelysning 700
9601 Nya fordon 500
9602 Park och lekplatsprogrammet 1 500
9603 Trafiksäkerhet 250
9604 Tillgänglighetsanpassningar 250
9605 Mer och bättre cykelparkering 250
9606 Inventarier 100
9607 Asfalt, beläggningsunderhåll 2 000
9608 Asfalt, eftersatt underhåll 2 400
9609 Ringjsöskolan diverse 500

8 450
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Vad är en åtgärdsvalsstudie? 

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede 
och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans. Åtgärdsvalsstudier tar 
hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar 
om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
kostnadseffektiva åtgärder. Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. 
Åtgärdsvalsstudien är uppbyggd i fyra processer som följer på varandra: 

PRÖVA 
TÄNKBARA 
LÖSNINGAR 

FORMA 
INRIKTNING 
OCH 
REKOMMEDERA 

ÅTGÄRDER 

Arbetsmetodiken inleds med en initieringsfas där flera aktörer kan komma överens om att gemensamt 
genomföra och bekosta en åtgärdsvalsstudie. Därefter sker en fördjupad analys och diskussion för att 
klargöra situationen och dess orsaker samt den tänkbara utveckling som behöver hanteras inom 
ramen för avgränsningen. Fakta samlas, dialoger förs . Avstämning sker mellan aktörer om problem 
och syfte samt om mål för lösningarna. Först därefter är det dags för alternativgenerering med dialog 
och utgallring av alternativa lösningar och bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse 
och kostnader jämfört med nytta. Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och 
lämpliga åtgärder samt redovisningen i sin helhet. 

Med hjälp av fyrstegsprincipen påverkas val av trafikslag och åtgärder redan på idestadiet. 
Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. 
Principen används i ett tidigt skede i planeringen, innan val av eventuella åtgärder. 

Genom dialog i ett tidigt skede skapas realistiska förväntningar vilket kan leda till delaktighet i 
ansvarstagande och lösningar bland flera aktörer. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar 
deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problembilden noggrant innan 
åtgärder diskuteras ges större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet. 
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Initiera 

Bakgrund och syfte 

Våg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. sträckan mellan 
Ekeröd och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. 
Vågen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga 
godstransporter. Utmed sträckan finns flera orter med tät bebyggelse samt spridd bebyggelse. Orter 
med kollektivtrafik, skola och serviceutbud finns endast på vägens västra sida vilket innebär att det 
finns människor utmed sträckan som har behov av att korsa eller röra sig utmed väg 23. 

Utredningssträcka 
väg 23 

e Berörda orter 

Relation fågelväg 
mellan berörda orter 

Resterande väg 23 

studerad st räcka 
för omledning av 
väg 23 

······· .... 
._:,.VIglbor 

J g_· ... 
····~. 

\ 
r~· ~ 

\ 

Figur 2. Utredningsområdets avgränsning och influensområde 

I kartan ovan visas utredningssträckan, berörda orter samt fortsatt väg 23/13 mellan Höör och E22 
som parallellt med denna studie är föremål för en annan åtgärdsvalsstudie där man utreder 
möjligheten att leda om väg 23 söder om Höör till befintlig väg 13 mellan Höör och Hörby. 
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År 2008 genomfördes en förstudie för sträckan mellan Höör och Hässleholm, som pekade ut behov av 
åtgärder för att lösa problem med bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet. Till följd av 
förstumen avsattes medel i regionens transportinfrastrukturplan för att bygga om vägen till2+1-väg. 
Förstudien pekade även ut åtgärder för gång- och cykelnätet. Då förstu di en från 2008 anses vara ett 
inaktuellt planeringsunderlag krävs att en åtgärdsvalsstudie genomförs. En åtgärdsvalsstudies syfte 
och metodik förklaras närmare i föregående kapitel. Metoden infördes efter att regionen avsatte medel 
för en om byggnation av vägsträckan. Förstudien var en grundlig utredning och Trafikverket, Regionen 
och berörda kommuner stod bakom valet av åtgärder som studien kom fram till. Med hänsyn till detta 
förhåller sig aktuell åtgärdsvalsstudie till tidigare utredning och studien är därmed inte 
förutsättningslös, vilket en åtgärdsvalsstudie normalt ska vara. 

Åtgärdsvalsstudiens övergripande syfte och målsättning är att hitta åtgärder som skapar bättre 
tillgänglighet - nationellt, regionalt och lokalt för både persontrafik och gods, bättre trafiksäkerhet 
samt bättre förutsättningar för god bebyggd miljö utmed sträckan. Vidare är god framkomlighet utmed 
väg 23 är en viktig regional förutsättning, samt lokalt viktig för Höör och Hässleholms kommuner, dels 
i utbytet mellan kommunernas centralorter och dels för bebyggelsen utmed sträckan. 

Problembild 

Väg 23 är en funktionellt prioriterad väg vilket innebär att det ställs stora krav på framkomlighet, inte 
minst för tung trafik då vägen ingår i det utpekade nätet för transporter. För Hässleholms kommun 
utgör vägen en livsnerv i utbytet mellan kommunen och Malmö /Lund. Vägens funktion och krav på 
god framkomlighet medför anspråk på hastigheter, omkörningsmöjligheter etc. Hastigheten sänktes år 
2016 från 90 km/tim till8o km/tim i den hastighetsöversyn som Trafikverket genomför. Hässleholms 
kommun menar att det försämrar närheten till Malmö/Lund. 

Vågen är mellan 9 och 13 meter bred med tilltagna vägrenar där vägen är som bredast och det saknas 
mitträcke och separerade ytor för gång och cykel. Trafikmängden på vägen uppgår till ca 6 650-7 750 
fordon per dygn. I kombination med hastighetsgränsen 80 km/tim, samt att efterlevnaden av 
hastighetsgränsen är bristande, utgör vägens nuvarande utformning och trafikering en osäker 
trafikmiljö både för den motortrafik som fårdas på vägen samt för de oskyddade trafikanter som rör 
sig utmed vägen. Antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor pekar på att trafiksäkerheten är bristande. 

Den tunga trafiken ökar mer än personbilstrafiken samtidigt som mängden gods som överförs till 
järnväg är begränsad. Det ökar kraven på utformning av vägar som ingår i det utpekade vägnätet för 
transporter. Dagens utformning av aktuell sträcka bedöms inte kunna hantera den ökning som väntas 
utan att trafiksäkerheten försämras. 

Det finns flera tättbebyggda områden samt spridd bebyggelse utmed båda sidor av väg 23. I de större 
orterna som har Pågatågstrafik samt i semesterhusområden finns utvecklingsplaner. Bebyggelsen 
ligger i vissa fall nära väg 23 och belastas därmed av bullerstörningar. 

Bebyggelsen utmed vägen innebär att människor rör sig i området, varav vissa har behov av att fårdas 
utmed vägen eller att korsa den. Boende i orterna öster om vägen är beroende av att ta sig till orterna 
på den västra sidan för att ta del av kollektivtrafik, skola och serviceutbud. 

Vågens nuvarande utformning och reglering saknar stöd för oskyddade trafikanter, t ex finns endast en 
anordnad passage utmed sträckan (Sösdala) och den saknar gångbana. Det saknas även alternativa 
fårdvägar för cykling som är tillräckligt attraktiva för att man inte ska välja att cykla utmed väg 23. 
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Vågsträckan trafikeras i ansenlig omfattning av långsamtgående fordon, t ex jordbruksmaskiner och 
EPA-traktorer. Fordonens olika hastighetsanspråk påverkar trafiksäkerheten. Långsamtgående fordon 
kan använda vägrenen, i de fall de inte gör det blir hastighetsbeteendet ofta aggressivt. 
Långsamtgående fordon i vägrenen påverkar dock trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter negativt. 

Sammanfattningsvis bedöms väg 23 med dagens utformning och reglering inte kunna möta de olika 
anspråk som finns från olika trafikanter, vilket skapar en bristande trafiksäkerhet. 

Avgränsningar 

I utredningsområdet ingår befintlig sträckning av riksväg 23 mellan väg 1324 vid Ekeröd och väg 2 0 10 

vid Sandåkra, en sträcka om ca 30 kilometer. Berörda kommuner är Höör och Hässleholm. Det har 
identifierats att Hässleholms och Höörs tätorter är viktiga målpunkter för kopplingar med cykelväg 
inom utredningsområdet. Utredningen tar därför ställning till ett influensområde som går utanför det 
avgränsande utredningsområdet. Det beskrivs i Figur 1 som berörda orter och relation fågelväg mellan 
berörda orter. 

Aktörer och övriga intressenter 

Trafikverket är initiativtagare till denna åtgärdsvalsstudie. Primärt berörda intressenter är 
Trafikverket, Höör och Hässleholms kommuner samt Region Skåne. Respektive kommun anses 
företräda boende och verksamheter. 

Tre workshops har genomförts med deltagare från Ramböll (konsult) samt representanter från ovan 
nämnda intressenter. Ett avslutande möte hölls med ovan nämnda grupp i november 2016. 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

En förstudie för väg 23 mellan Höör och Hässleholm genomfördes av Vågverket år 2008. Förstudien 
förordar en ombyggnad av väg 23 till mötesfri landsväg (2+1), i första hand med mitträcke men med 
möjlighet till räfflor i vägmitt på vissa sträckor. 

I Skånes regionala infrastrukturplan (RTI) har sträckan avsatts 192 miljoner kronor för åtgärder under 
perioden 2020-2022. De åtgärder som anges i planen är en ombyggnad av väg 23 till mötesfri landsväg 
(2+1) med hastighetsstandard 100 km/tim mellan korsningen med väg 1324 mot Norra Rörum norr 
om Höör och korsningen med väg 2010 norr om Sandåkra. I åtgärden finns även en parallell gång- och 
cykelväg på sträckan mellan Höör och den södra infarten till Tjörnarp. 

Cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby finns med som åtgärd i Skånes cykelvägsplan 2014-20 25. 

Cykelvägsplanen är en fördjupning till den Regionala transportinfrastrukturplan en, RTI -planen. I 
RTI-planen finns en ansats om vilka insatsområden för cykel som är prioriterade, och huvudsakligen 
handlar det om fysiska åtgärder. Prioriteringen av alla angelägna cykelleder har gjorts i samarbete med 
Skånes kommuner, Trafikverket och Region Skåne. Resultatet finns redovisat som namngivna projekt 
med information om när i tiden de beräknas genomföras, samt en översiktlig kostnadsberäkning. Den 
utpekade åtgärden är enligt planen avsedd att genomföras år 2017. 
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Region Skåne och Trafikverket har tagit fram en rapport som beskriver behovet av 
arbetspendlingsvägar för cykel. Resultatet bygger på statistik över arbetspendling mellan tätorter i 
Skåne samt orter som är utpekade som tillväxtmotorer och regionala kärnor. De sistnämnda är 
utpekade i strategier för det flerkärniga Skåne. På detta sätt skapas ett regionalt huvudnät som tar till 
vara på de goda förutsättningar som finns för cykling mellan orter. En annan viktig aspekt har varit 
målsättningen om att det regionala huvudnätet ska förbättra förutsättningarna för kombinationsresor 
med cykel och kollektivtrafik. Därför har möjligheten att låta modellen ta särskild hänsyn till orter 
med viktiga stationer eller hållplatser för kollektivtrafiken studerats. 

Potentialerna utgör även utgångspunkt för en prioritering av vilka cykelvägar som bör byggas först 
baserat på vad som är "bäst för flest", dvs. där så många som möjligt får nytta av cykelvägarna. Den 
aktuella sträckan mellan Höör och Hässleholm ingår inte i det utpekade nätet. 

Trafikverket genomförde år 2012 en utredning kring konsekvenser av indragna busslinjer till följd av 
nya Pågatågsstationer, och förslag till åtgärder för cykel. Utredningen var på samråd med berörda 
kommuner men har inte mynnat ut i något officiellt dokument. Ett av de kriterier som utredningen 
utgår ifrån är att orter med fler än 200 invånare bör ha en cykelförbindelse till närmaste tågstation om 
den ligger inom tre kilometer. 

Orter med fler än 200 invånare bör även ha en cykelförbindelse till närmaste större tätort som ligger 
inom fyra till fem kilometer samt sex kilometer om de är hänvisade till komplett grundskola där. 
Studien pekar ut önskade cykelförbindelser, varav sträckan mellan Höör och 'fjörnarp samt mellan 
Sösdala och Hässleholm (via Norra Mellby, Sandåkra och Tormestorp) finns utpekade. I utredningen 
har man konstaterat att cykelvägarna möjligen kan göras i samband med att väg 23 byggs om till2+1-
väg (baserat på att medel avsatts för 2+1-ombyggnad i den regionala planen). 

I Hässleholms översiktsplan (2007) nämns inte några inriktningar för väg 23 från Sandåkra och 
söderut, bortsett från att kommunen vill att vägen ska ligga kvar i nuvarande sträckning förbi Sösdala 
och att synintrycket från väg 23 måste vara positivt hela sträckan förbi orten. 

I Höörs översiktsplan (2002) nämns behov av att bygga en gång- och cykelväg längs hela väg 23 inom 
kommunens gräns, vilket innebär att en gång- och cykelväg mellan Höör och 'fjörnarp är prioriterad. 

2015 gjordes en åtgärdsvalsstudie för faunapassage på väg 13 och 23 vid Höör. Syftet med studien var 
att öka möjligheterna för vilt att röra sig i landskapet och att minska infrastrukturens barriäreffekter. 
De åtgärder som rekommenderades var översyn av viltstängsel vid korsningen med Norra 
Rö rumsvägen (nr 1 i kartan nedan), ny faunaport vid samma plats som skåneleden (nr 2 i kartan 
nedan), faunaport under väg 23 i kombination med ekodukt/faunabro f anpassad vägbro över 
stambanan vid Karlarpsvägen (nr 3 i kartan nedan) samt översyn av viltstängselavslut (nr 4 i kartan 
nedan). Samtliga åtgärder bedömdes kunna genomföras 2015-2016. 
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Förstå situationen 

Nuläge - faktorer som har betydelse för studien 

Bebyggelse 

Utmed vägsträckan finns sex tättbebyggda områden (enligt lokal trafikföreskrift): Sjunnerup, Karlarp, 
'fjörnarp och Korsaröd i Höörs kommun samt Sösdala och Mellby i Hässleholms kommun. Sösdala är 
den största orten med 1 811 invånare och har grundläggande tätortsservice så som centrum, förskolor, 
skolor mm. 'fjörnarp har drygt 730 invånare och ett serviceutbud i form av en närbutik, skola, förskola 
och bibliotek. Sjunnerup och Mellby räknas som småorter med 50-100 invånare 1 och Karlarp och 
Korsaröd har för liten befolkningsmängd för att räknas som småorter. Sandåkra som nämns i denna 
studie består av ett par gårdar och en grustäkt. 

Orterna ligger spritt utmed sträckan och har samlad bebyggelse på en sida av väg 23, bortsett från 
'fjörnarp och Korsaröd som ligger geografiskt samlat och som avskiljs genom väg 23. Utöver den 
samlade bebyggelsen finns ett stort antal fastigheter som ligger spridda utmed sträckan och som 
ansluts till väg 23 via enskilda och delvis samlade anslutningar. 

Resvanor 

Skånes resvanor utreddes i en resvaneundersökning (R VU) år 2013 av Region Skåne. Hässleholms och 
Höörs kommuner fick möjlighet att göra egna utskick inom kommunen, vilket ger en bättre bild av de 
specifika förutsättningarna som råder, men valde att inte göra det. Följande uppgifter om resvanor 
utgår därför från Skåne som ett snitt och ska tolkas som en indikation för hur situationen kan se ut i 
aktuellt utredningsområde. 

Ca 40-60 procent av invånare som bor i mindre tätorter (t ex Höör och Hässleholm) och på landsbygd 
har tillgång till två eller fler bilar i hushållet. Det är fler kvinnor än män som inte har tillgång till bil i 
sitt hushåll. Drygt So procent av skåningarna har alltid eller för det mesta tillgång till cykel. Hälften av 
invånarna som bor i mindre tätort har alltid tillgång till ett kort för resor med kollektivtrafik eller 
färdtjänst, jämfört med 39 procent bland de som bor på landsbygd. Kvinnor har tillgång till ett sådant 
kort i större utsträckning än männen. Bilen är det vanligaste fårdmedlet för invånare i mindre tätort 
och på landsbygden. I mindre tätorter är cykel och gång näst vanligast färdmedel, medan buss och 
gång är näst vanligast på landsbygden. 

6% 4% to% s% 
2% 2% 

Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat 

Figur 4. Färdmedelsfördelning på mindre tätort och landsbygd i Skåne, 2013. 

1 SCB, 2010 

• Mindre tätort 

• Landsbygd 
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Dagligen sker ca 5 125 resor mellan Hässleholm och Malmö/Lund. Av dessa görs ca 1 565 med bil och 
ca 2 845 med kollektivtrafiken. Mellan Höör och Hässleholm sker ca 1 335 resor per dag varav ca 965 

med bil varav och ca 290 med kollektivtrafik. 

Höör-Hässleholm Hässleholm-Malmö Hässleholm-Lund 

Figur 5. Resor inom resrelationer som påverkar stråket, 2013. 

Vägens funktion 

• Totalt antal resor i 
resrelationen 

• Antal resor med bil i 
resrelationen 

• Antal resor med 
kollektivtrafik i 
resrelationen 

Trafikverket har i samverkan med länsupprättarna pekat ut vägar som är särskilt viktiga för nationell 
och regional tillgänglighet, detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Våg 23 är 
utpekad som en regionalt viktig väg. Vågar som är funktionellt prioriterade kan ha upp till fyra 
funktioner; tillgänglighet för godstransporter, tillgänglighet för långväga personresor med bil, 
tillgänglighet för dagliga personresor med bil, samt tillgänglighet för kollektivtrafik med buss. Den 
aktuella sträckan av väg 23 ska värna om samtliga funktioner utom tillgänglighet för kollektivtrafik 
med buss, då sådan trafik saknas. Hur de olika funktionerna ska prioriteras och vägas mot varandra 
avgörs i varje enskild planeringssituation. Följande riktlinjer för det funktionellt prioriterade vägnätet 
anges i Trafikverkets handledning "Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät": 

• Förutsägbarhet och hög tillförlitlighet vad gäller restid och vägstandard, även vintertid, är 
generellt viktigt för vägarna inom FPV. 

• Man bör eftersträva att bibehålla en så jämn tillåten hastighet som möjligt, även vid mindre 
tätorter och korsningar. Tillgängligheten har alltid ett samband med trafiksäkerhetsnivån. 
Förutom att planera för en så jämn tillåten hastighet som möjligt bör man överväga hur 
trafikinformationen kan förbättras vid oplanerade och planerade störningar. 

• För godstransporter är god bärighet viktig och en jämn hastighet bidrar till att undvika 
bullerstörningar vid bostäder och verksamheter lokaliserade i vägens närhet. Detta behöver 
bevakas vid planering av dessa i vägens närhet. 

• När det gäller långväga och dagliga personresor med bil är det viktigt att anslutningar till 
vägen planeras och utformas så att tillgängligheten längs med denna är godtagbar vid vanligt 
förekommande trafiksituationer. En lösning som att samla ihop flera befintliga 
anslutningsvägar i en anslutningspunkt kan t .ex. vara ett sätt att uppnå bättre tillgänglighet 
och trafiksäkerhet, men även planskilda korsningar bör prövas. 

• När det finns oskyddade trafikanter är alltid planskilda passager ett alternativ, särskilt där 
barn rör sig. Vid lägre trafikflöden ochfeller hastigheter kan passager i plan vara ett alternativ, 
men om de blir för många på en sträcka kan tillgängligheten längs med vägen påverkas 
negativt. 
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• För dagliga personresor med bil är förutsägbarheten särskilt viktig under högtrafik vid 
arbetspendling. Även mer sällan förekommande personresor till evenemang och 
säsongsbetonade aktiviteter är viktiga att värna tillgängligheten för utifrån den stora 
variationen på trafikflöden som kan förekomma. 

• För långväga godstransporter och till viss dellångväga personresor med bil är en utökning av 
möjligheterna till rast och uppställning av fordon viktigt att se över. 

Våg 23 norr om Höör är utpekad som en viktig transportgodsväg. Söder om Höör är väg 23 utpekad 
som en viktig transportgodsväg med nuvarande vägval, men godsstrategin visar att väg 13 söder om 
Höör istället bör vara ett nytt vägval för de viktiga godstransporterna. 

Figur 6. Overgripande godsvtignät i Skåne (Remiss: strategi fOr den hållbara gods- och /ogistikregionen, 2016) 

Vägförhållanden 

Riksväg 23 mellan Sandåkra och Ekeröd är en sträcka om ca 30 kilometer. Vågen är i sin helhet 
utformad som en vanlig väg med ett körfålt i vardera fårdriktningen. Vågen är ca nio meter bred på 
sträckans sydligaste del utmed Sjunnerup och utmed resterande sträcka varierar vägbredden mellan 12 

och 13 meter. Utmed de bredare delarna av sträckan finns väl tilltagen vägren på båda sidor om vägen. 

Figur 7. Foto från strtickan, sOder om Sosdala (2016-02-24) 
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Sedan januari 2016 är gällande hastighetsgräns på vägsträckan Bo km/tim med undantag för en kort 
sträcka vid den södra infarten till'l]örnarp där 60 km/tim gäller. Hastighetsgränsen var tidigare 90 
km/timmen sänktes i samband med den omfattande hastighetsöversyn som pågår, där jämna 
hastighetsgränser införs. 

Vågar med 90 km/tim får antingen sänkt hastighet till 8o km/tim eller höjd hastighet till1oo km/tim, 
ett val som framför allt baseras på vägens utformning. För 100 km/tim krävs i regel mötesseparering 
vilket aktuell sträcka saknar. Hässleholms kommun upplever att hastighetssänkningen innebär en 
försämring för deras del, då tillgängligheten till Malmö/Lund försämras. 

Utmed en sträcka om drygt tre kilometer mellan Sjunnerup och Karlarp finns viltstängsel på båda 
sidor om vägen. Riksväg 23 är en del av det regionala rastplatsvägnätet och har en rastplats vid Norra 
Mellby där det finns plats för 21 personbilar. Det finns även fem rastningsfickor utmed vägsträckan. 

Trafikmängden på sträckan uppgår i medeltal till ca 6 6oo - 7 6oo fordon per dygn enligt 
Trafikverkets senaste mätning av årsdygnstrafik år 2015. Den tunga trafiken uppgår till16-18 procent 
av all trafik. 

- 4000-5000 f/d 
6000-7000 f/d 

7000-8000 f/d 

Figur 8. ADT- fordon per dygn (2015) 

Utmed vägsträckan finns 10 vägkorsningar där statliga vägar ansluter till väg 23, varav en är en 
trafikplats (Sösdala) med planskild väg under väg 23, en är fyrvägskorsning i höjd med 
'l]ömarp/Korsaröd och resterande är enkla trevägskorsningar. Utöver korsningarna finns ett drygt 
sextiotal anslutningar mot vägen, varav ett fåtal är kommunala gator och resterande enskilda vägar. 
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l Trafikmäneder (ÅDT) anslutande 

010 
vägar 

1324: 1470 
1369: 1000 (södra infarten) 

166 470 (norra infarten) 

r 1902: 3260 

l 1905: 1310 
r 1975: 50 

SIM>n=x
1 

1976: 50 
1978: 1930 (väster om väg 23) 

910 (öster om väg 23) 

1 2000: 240 (södra infarten) 

v Asphult 
350 (norra infarten) 

+ 2010: 950 

~ 
Figur 9. Anslutande statliga vtigar utmed strtickan och dess trafikmtingder 

Trafiksäkerhet 

Ett utdrag ur STRADA för perioden 2006-2015 visar att det har inträffat 75 trafikolyckor med 
personskada på sträckan mellan väg 1324 norr om Höör och korsningen med väg 2010 norr om 
Sandåkra, varav 59 lindriga olyckor, sju måttliga olyckor, fem allvarliga olyckor och fyra dödsolyckor. 
Olyckorna har jämn spridning utmed sträckan. Figur 10 nedan visar var olyckor med allvarlig 
kroppskada (röda) samt med dödlig utgång (svarta) har inträffat. 

Figur 10. Olyckor rapporterade i STRADA 2006-2015 
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Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor där personbilar står för 25 av 75 inträffade olyckor. Näst 
vanligast är korsningsolyckor (10) följt av olyckor mellan mötande fordon (8) och upphinnandeolyckor 
(8) där personbilar återigen är mest frekvent inblandade. 17 olyckor har involverat tung trafik och fyra 
har involverat oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister). 

Trafikantkategori Fot-
l I konflikt med Singel 

Fotgängare l 

Cykel 2 

MC l 

Personbil 25 

Lastbil 

Buss l 

Av olyckorna med allvarlig skada var två korsningsolyckor varav den ena inträffade vid avfarten mot 
väg 1324 vid Sjunnerup och den andra vid avfarten mot väg 1369 norr om 'I)örnarp. Båda olyckorna 
föranleddes av att den som kört ut på väg 23 inte uppmärksammat fordon som färdades på vägen. I 
höjd med Skea har det skett en allvarlig olycka till följd av en krock mellan två personbilar. Av de 
allvarliga olyckorna har det också inträffat två mötesolyckor, den ena mellan personbilar och den 
andra mellan personbil och traktor. 

Av dödsolyckorna var två mötesolyckor och den andra en frontalkrock mellan tung lastbil och 
personbil söder om Sandåkra efter att personbilen av okänd anledning kommit över på fel vägbana. En 
tredje dödsolycka orsakades av att en personbil körde in i framförvarande lastbil och sedan av vägen i 
höjd med norra infarten till'I)örnarp. Den fjärde dödsolyckan var en arbetsplatsolycka. 

Den aktuella sträckan är en så kallad ATK
kamerasträcka, försedd med sex ATK
kameror placerade enligt figur 9 nedan. 
Kameror har funnits utmed sträckan sedan 
2006. ATK är normalt en åtgärd som 
genomförs för att stärka trafiksäkerheten 
och prioriteras till sträckor där det t ex har 
inträffat olyckor, där vägen har en 
prioriterad funktion eller där det i allmänhet 
bedöms finnas behov av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Figur 11. Placering av ATK-kameror 
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Kollektivtrafik 

Utmed riksväg 23 går Södra stambanan som sedan några år tillbaka har stopp i 'fjörnarp och Sösdala. 
stationerna trafikeras av regelbunden P ågatågstrafik vilket skapar goda pendlingsmöjligheter till orter 
utmed stambanan, inte minst till Höörs och Hässleholms centralorter. Sedan tågstationerna öppnade 
finns inte några regionbusslinjer utmed vägsträckan. Korsningen med väg 1324 vid Sjunnerup 
trafikeras av regionbuss som går mellan Höör och Norra Rörum. 

Utmed väg 23 finns skolbuss där en del barn går på eller av bussen utmed vägen. De skolbusslinjer 
inom Hässleholms kommun som trafikerar väg 23 kommer ut från Hässleholms södra avfart vid 
Sandåkra och svänger in på väg 1976 mot Ynglingarom strax norr om 'fjörnarp. För den busslinje som 
trafikerar Häglinge-Lejonskolan-Vannarödsskolan Oinje 58) finns en hållplats mellan Våtteryd och 
Sösdala, i övrigt stannar skolbussen på mindre vägar. skolbusstrafiken är svår att använda som 
planeringsunderlag då situationen kan förändras varje läsår. 

Höörs och Hässleholms kommuner har påtalat att biljettpriserna i stråket är höga vilket kan påverka 
valet av fårdmedel. En enkelresa mellan Höör och 'fjörnarp eller mellan Sösdala och Hässleholm 
kostar idag ca 29 kr med Jojo reskassa och 34 kr utan. En resa mellan Höör och Hässleholm kostar 
drygt 49 kr med Jojo reskassa och 54 kr utan. 

Oskyddade trafikanter 

Gång och cykling i utredningsområdet 
Skåne har goda förutsättningar att utveckla cyklingen som transportmedel eftersom tätorterna ligger 
relativt nära varandra i flack terräng och gynnsamt klimat. För att stärka tillgängligheten och binda 
samman det flerkärniga Skåne krävs satsningar både på regional och på lokal tillgänglighet. Det 
centrala i arbetet är att se till "hela resan-perspektivet" och stödja de regionala nätverken med ett 
attraktivt gång- och cykelvägnät i hela Skåne. En satsning på regionala cykelvägar som förbinder 
mindre orter med varandra, mindre orter med större, samt snabba cykelstråk i de mest trafikerade 
relationerna, skulle göra det möjligt att i större utsträckning använda cykeln på ett säkert sätt för 
kortare och medellånga resor, och för resor tillsammans med kollektivtrafiken. 

Möjligheten och viljan att gå och cykla hänger samman med flera faktorer, varav en av de centrala kan 
antas vara avstånd och restid. Ju längre resan blir, desto mindre attraktiv blir den att genomföra till 
fots eller med cykel. Smärtgränsen varierar från person till person och beroende på vad syftet med 
resan är. I det aktuella stråket finns mycket spridd bebyggelse utanför tättbebyggt område. Där 
avstånden är korta är det rimligt att anta att det finns personer som önskar gå eller cykla till närmaste 
tätort som erbjuder olika typer av service, t ex tågstation eller skola. Gång och cykling kan även antas 
vara ett attraktivt fårdmedel mellan målpunkter inom de tättbebyggda områdena. Arbetspendling med 
cykling kan förekomma utmed stråket men torde vara begränsad med hänsyn till de långa avstånden. 
Avståndet mellan Sösdala och Hässleholm överstiger exempelvis 1,5 mil vilket motsvarar en restid på 
minst ca 45 minuter. Med ny teknik som elcyklar blir restiden kortare och alternativet mer attraktivt. 

De flesta medborgarsynpunkter som Hässleholms kommun får gäller önskemål om cykelvägar. 
Kommunen upplever att det finns ett stort tryck på ökad pendlingscykling. Medborgare är också 
engagerade i belysningsfrågor, inte minst gällande gång- och cykelvägar. 
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Gång och cykling utmed väg 23 
Det finns ingen parallell gång- och cykelväg utmed väg 23 på någon del av den studerade sträckan. 
Enligt observationer av kommunerna rör sig många oskyddade i vägrenen till väg 23. Det saknas 
alternativ som är tillräckligt gena eller attraktiva. Trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade som 
fårdas längs vägen är bristande, dels är hastigheterna höga och dels används vägrenen även av de 
motortrafikanter som vill släppa fram omkörande fordon med högre hastighetsanspråk Våg 23 är med 
sin nuvarande utformning och reglering inte lämplig för oskyddade trafikanter att vistas utmed. 

Gång och cykling utmed alternativa färdvägar 
I denna Å VS har en övergripande analys av alternativa färdvägar genomförts. Reseplaneraren i Google 
Ma ps har använts som verktyg för att mäta avstånd och restid for cykel. Den har kompletterats med 
uppgifter om beläggning, vägtrafiknät, hastighetsgräns, vägbredd och trafikmängd från NVDB 
(Nationell Vågdatabas). Analysen tar inte hänsyn till höjdnivåer och belysning, faktorer som också 
påverkar val av färdväg. Syftet med analysen är att synliggöra vilken alternativ infrastruktur som finns 
och som skulle kunna forbättras for att attrahera oskyddade trafikanter. Analysen presenteras för 
respektive delsträcka. 

Hö ör-'fjörnarp 
Mellan Höör och 'fjörnarp kan man cykla via väg 1323 och 1324 samt utmed enskilda vägar norr om 
väg 23. Längden på sträckan är ca 10 km järnfort med drygt 9 km om man cyklar utmed väg 23. 
Alternativet är mer attraktivt om man har start- eller målpunkt i de västra delarna av Höörs tätort, ju 
närmare väg 23 man kommer desto större blir omvägen i det alternativa vägnätet. Den alternativa 
vägen f'angar upp boende i Jularp, Sjunnerup och Karlarp. 

2. Höör·Jularp Ja SOkm/tim Gm l 070 

3. Jularp·S)unnerup Ja 30km/tim Sm Låg 

4. Sjunnerup· väg Ja 70km/tim Sm Låg 

1324 

5. Väg 1324 Ja 70km/tim 6,7m 1 470 

······· K• 6. Väg 1324· Ja 50 km/t• m 4m Låg 

Tjörnarpsjön 

7. Utmed Delv1s 70km/tlm 4m Låg 

T) örnarpsjön 

B. Tjörnarpsjön-väg Delvis SOkm/tlm 3·6m Låg 

1369 (efter jvg· 

tunnel) 

9 Vag1369 Ja SOkm/ tim lm 1000 

K ve 

Figur 12. Parallellt vlignlit Höör-Tjärnarp 

'fjörnarp - Sösdala 
Avståndet mellan 'fjörnarp och Sösdala är ca 7-7,5 km om man följerväg 23. Nordväst om väg 23 finns 
ett parallellt vägnät som är ca 400 meter kortare, vilket bland annat beror på att Trafikplats Sösdala 
innebär en omväg när man fårdas på väg 23. Det parallella vägnätet består av ett antal statliga vägar 
varavväg 1344 är den längsta i stråket. Våg 1905 har delvis en separerad gång- och cykelväg. 
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Asfalt Hast>ghets- Vag- Fordon 

(Ja/nq) grdns bredd per dygn 

l . Väg 1369 Ja 50 km/h 7m 1000 

2. Väg 1328 Ja 70km/ h 6,5m 225 

3. Väg 1344 Nej 70 km/h 3,5-4,5 100 

·d 
m 

4. Väg1905 Ja 50 km/ h 7,5m 900 

Figur 13. Parallellt vtigntit Tjömarp-Sösdala 

Sösdala- Norra Mellby 
Vid cykling mellan Sösdala och Norra Mellby kan väg 23 användas ca 700 meter om man cyklar via väg 
1905. Alternativet är i det här fallet att cykla via en enskild väg mellan väg 1905 och den passage vid 
Norra Mellby som finns med i cykelplanen för Skåne. Sträckan är ca tre kilometer lång och något 
kortare än alternativet via väg 1905, som alltså är det alternativ som föranleder cykling utmed väg 23. 
Det ena alternativet innebär cykling på smal grusväg, det andra cykling i blandtrafik på mer trafikerat 
vägnät. 

/.o,sfcJit f1ast1qhc"'~""• Vag Fo..-do'l 

(JcJ/nq) qrJn~ br~:ld per dyqn 

l . Väg1905 Ja 50km/tim 7,5m 900 

2 . Väg1905 Ja 70km/ tim G,5-7,5 1300 

m 

3. Väg 1905-Väg 23 Nej 70km/ t im 3m Låg 

Sösdata 
Väg 2000 Ja 50km/tim Gm 240 

f / 
~---

Figur 14. Parallellt vtigntit Sösdala-Norra Mellby 

Sösdala- Sandåkra 
Alternativet till att cykla den väg som sker via väg 23 innebär ca 2 km längre cykelväg. Alternativet 
innebär att man måste korsa väg 23 vid Sandåkra där det varken finns befintlig eller planerad passage. 

111\dåkla 
/>..~LJit f1d'.!1qt1t t~ V Jr~ l urdoq 

(to/nq) yrcn. i>r< cJd per dJgn 

110 l. Väg 1905 Ja 50km/tim 7,5m 900 

~ 
2. Väg 1905 Ja 70km/ tim 6,5-7,5 1300 

m 
3. Väg 1905-Väg 23 Nej 70km/ttm 3m Låg 

~ 
4. Väg 23 Ja 80km/ tim 12m 7 370 
5. Enski ld väg Nej 70km/tim 3m Låg 
G. Väg1905 Ja 70km/ t im 4m 530 
7 . Enskild vag Nej 70km/ tim Gm Låg 

. ' /, 
Figur 15. Parallellt vtigntit Sösdala-Sandåkra 



Sösdala- Hässleholm 
Den snabbaste vägen for cykling mellan Sösdala och Hässleholm, i befintlig infrastruktur, är att cykla 
enligt figuren nedan. Sträckan är ca 16,5 kilometer lång. 

Asfolt Host1ghets Vog Fordon 

L Oberod (p/nej) grons bredd per dygn 

vag1905 Ja SOkm/tlm 7,5m 900 

Väg1905 Ja 70km/tim 6,5-7,5 1300 

m 

Väg 1905 Ja 70km/ tim 4m 530 

vag1917 Ja 70km/tim 6- 7 m 640 

Väg 1902 Ja 80km/trm 8m 3260 

Horrod 

Figur 16. Parallellt vägnät Sösdala-Hässleholm 

Väg 23 som barriär för oskyddade trafikanter 
Våg 23 är bred och trafikeras av en stor mängd motorfordon med hög hastighet. Oskyddade trafikanter 
har behov av att korsa vägen vid olika platser. Eftersom det finns många bostäder spritt utanför 
tättbebyggt område i stråket bör även behoven att passera vara spridda. Det finns dock platser där 
behoven är mer samlade, där fler människor har anspråk på att korsa vägen. En sådan plats är 
fyrvägskorsningen Spångahus mellan Korsaröd och 'fjörnarp, där framfor allt boende i Korsaröd har 
behov av att ta sig till'fjörnarp för att ta del av serviceutbud så som tågsstationen. Relationen mellan 
Norra Mellby och Sösdala bygger också på att boende i Norra Mellby behöver tillgång till service i 
Sösdala. Planskilda korsningar för oskyddade trafikanter vid de två nämnda platserna är som tidigare 
nämnt med i regionens planering. 

Skåneleden 
skåneledens "Kust till kust" -led går på den västra sidan om väg 23. Etapp 7, Maglebjär-Onsvalakällan, 
har en passage över väg 23. Den ligger i anslutning till korsningen med väg 1324. 

Figur 17. Skåneledens korsning med viJg 23 
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Natur- och kulturmiljö 

Kartan nedan visar nationella skyddsformer, Natura 2000-områden och riksintressen för naturvård 
och friluftsliv. Naturreservaten är inritade som grönskrafferade ytor och syns både väster och öster om 
'fjörnarp utmed vägens norra sida. Vattenskyddsområden är de blåskrafferade ytor som finns i 
anslutning till 'fjörnarp och Sösdala. Öster om utredningsområdet, tvärskrafferad blå yta, finns ett 
Natura 2000-område. Limefårgade ytor är naturvårdsområden, varav det största finns i anslutning till 
'fjörnarp. Det är ett odlingslandskap där ett mål är att restaurera igenvuxen betesmark. Det står i 
beskrivningen av området att bebyggelse, vägdragningar mm. kan påverka områdets värden negativt. 

Figur 18. Nationella skyddsformer, Natura 2000-områden och riksintressen för naturvård och friluftsliv 

(Naturvårdsverkets kartdatabas Skyddad natur, 2016-05-13) 

Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa 
landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden 
av riksintresse for naturvård och friluftsliv görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. 
länsstyrelserna och kommunerna. 
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Utmed vägsträckan finns en mängd platser och ytor som har någon form av kulturhistoriskt värde. 
Bilderna nedan visar översiktligt områden (blå ytor) och punkter (svarta markörer) där det finns olika 
typer av fornlämningar. Mängden fornlämningar är for många för att kunna redogöra för samtliga här, 
ett som kan nämnas är Våtteryds gravfålt som ligger mellan 'fjörnarp och Sösdala. Fornlämningarna är 
viktiga att studera närmare när utredningen går in i ett mer detaljerat skede. 



Figur 19. Fornlt:Jmningar, områden och punkter, i Ht:Jssleholms kommun (vt:Jnster) och Höörs kommun (höger) 

(Riksantikvariet:Jmbetets kartdatabas Fornsök 2016-05-13) 

Kommande utveckling -faktorer som har betydelse för studien. 

I stråket bor det många idag och befolkningsantalet förväntas öka. Området är högt prioriterat för 
utbyggnad tack vare närheten till Malmö/Lund och tågstationerna i Sösdala och 'fjörnarp. Höörs 
kommun planerar för utökad bebyggelse i 'fjörnarp men inte utmed väg 23. Det finns många 
fritidshus, t ex i Korsaröd, som ifall bebyggelsetrycket ökar kan komma att omvandlas till permanenta 
bostäder. Hässleholms kommun har pekat ut Sösdala som en ort där man aktivt kommer att arbeta för 
en utveckling av både bostäder och verksamheter. I Norra Mellby och Sandåkra planeras inte for ny 
bebyggelse, däremot kan enstaka hus komma till genom bygglov. Öster om väg 23 vid Sösdala finns en 
liten by, Sösdala gamla by, som kan beröras av en utbyggnad av väg 23. 

Samtidigt med denna Å VS genomförs en Å VS som utreder möjligheten att avlasta väg 23 genom 
Ringsjöarna i Höörs kommun. Söder om Ekeröd är väg 23 forlagd genom Höörs tätort, samt ett flertal 
andra tättbebyggda områden på vägen till E22. Framkomligheten på väg 23 som helhet är därmed 
begränsad söder om den sträcka som undersöks i denna Å VS. Parallell Å VS undersöker bland annat 
möjligheten att skapa en förbifart öster om Höörs tätort samt att hänvisa trafiken från väg 23 genom 
Höör till väg 13 mot Hörby, där trafiken mot Malmö/Lund kan ansluta till E22. Sammanfattningsvis 
innebär parallell Å VS möjlighet till ökad framkomlighet for trafikanter på väg 23 söder om Ekeröd. 
Denna Å VS och den studie som genomfors kring avlastning av rv 23 genom Ringsjöarna ansluter till 
varandra vid Ekeröd och det är därför viktigt att båda utredningarna samordnas. 

Region Skåne arbetar med att ta fram en regional cykelstrategi som under perioden för genomförandet 
av denna Å VS vairt på remiss hos kommunerna. Enligt deltagarna i åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp 
står inte kommunerna bakom det som står i remissversionen avseende stråket Höör-Hässleholm, då 
kommunerna anser att stråket bör vara ett utpekat stråk för arbetspendling med cykel. 
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Hässleholms kommun har mycket oönskad tung trafik som kör genom tätorten då det är den 
snabbaste vägen. Med hjälp av lokala trafikföreskrifter planerar kommunen att förbjuda 
genomfartstrafik för viss tung trafik vilket kan komma att påverka väg 23 norr om Sandåkra. 

Mittskåne vatten planerar för nytt vattenskyddsområde vid 'fjömarp och det innebär en utvidgning 
jämfört med befintligt vattenskyddsområde. Dessa nya förutsättningar behöver 
planläggningsprocessen beakta i det fortsatta arbetet. 

Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera) 

VGU, vägars gator och utformning, används som referensmaterial för utformningskriterier. 
Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram regler för 
Vågars och Gators utformning (VGU). Dessa kan delas in i tre olika delar; övergripande krav, krav 
samt råd. Nedan anges krav på vad som ska rymmas i en sektion för 2+1-väg samt råd för bredder. 

v K1 K2 
Vm M Vm 

K1 

Totalt v Kl K2 Vm M Vm Kl v 

2+1 sträckor 

Vid ombyggnad av bef 13 meter väg 

Med separerad gång- och cykeltrafik 13 0,5 3,5 3,25 0,45 0,3 0,75 3,75 0,5 

Utan separerad gång- och cykeltrafik 13 0,75 3,25 3,25 0,45 0,3 0,75 3,5 0,75 

1 +1 sträckor 

Vid ombyggnad av bef 9 meter väg 

Med separerad gång- och cykeltrafik 9 0,5 3,5 - 0,35 0,3 0,35 3,5 0,5 

Utan separerad gång- och cykeltrafik 9 0,75 3,25 - 0,35 0,3 0,35 3,25 0,75 

Figur 20. VGU krav på sektion och råd om bredder 

Vågbredden utmed väg 23 är överlag så tilltagen att 2+1-väg kan anläggas enligt ovanstående råd, både 
med och utan gång- och cykeltrafik i vägren. På de smalaste sträckorna i anslutning till Sjunnerup är 
det inte möjligt att bygga 2+1-väg utan att ta mer mark i anspråk. Då är mötesseparerad 1+1-väg enligt 
råden ovan ett alternativ. 

I figur 20 ovan anges en bredd på 0,75 meter för oskyddade trafikanter när man bygger väg utan 
separerad gång- och cykeltrafik. Det är ett krav enligt VGU att vägrenens bredd ska vara minst 0,75 
meter vid vägrensseparering där oskyddade trafikanter avses använda vägrenen. I råden från VGU 
anges dock att en vägren för gående bör vara minst 1,3 meter. Behovet av bredd beror på om banan ska 
vara enkel- eller dubbelriktad. 

En dubbelriktad gång- och cykelbana bör enligt råden i VGU vara 2,5-3 meter bred på vägar där flödet 
av oskyddade trafikanter är måttligt. I stråk där målet är att öka andelen cyklister säger råden att 
bredden på gång- och cykelvägen bör vara minst 3 meter. 
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En cykelförbindelse bör vara direkt i tid och avstånd, ett kriterium kan vara att cykelförbindelsen inte 
får vara längre än max 1,5 gånger fågelvägen. För huvudstråk och långa sträckor är detta dock inte ett 
bra mått, eftersom det ger en för stor omväg. I sådana fall bör max 1,3 gånger fågelvägen eftersträvas. 

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) 

Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgama och näringslivet i hela landet. Till detta hör ett 

funktionsmål avseende tillgänglighet ochjämställdhet samt ett hänsynsmål avseende säkerhet, miljö 
och hälsa (Regeringens proposition 2008/09:93). 

Funktionsmål- tillgänglighet ochjämställdhet 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. 

Regionala och objektsspecifika mål 

Hänsynsmål -säkerhet, miljö och hälsa 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt (den så kallade 
nollvisionen) samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 
De miljökvalitetsmål som berör denna Å VS är 
Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft samt målet 
Bara naturlig försurning. 

Trafikverket, kommunerna, Region Skåne och Ramböll har vid workshop diskuterat ramarna för vad 
man vill uppnå. Dessa ramar har konkretiserats till tydliga målsättningar. 

1. "Bättre tillgänglighet- nationellt, regionalt och lokaltfor både personer och gods" 
1.1 - Restiderna i stråket ska minska 

1.2 - Förbindelser med cykel till Pågatågsstationer ska förbättras 
1.3 - Det ska finnas möjlighet för oskyddade trafikanter att fårdas separerat från 

motortrafiken i ett gent och anpassat nät 
1.4 - Våg 23 ska kunna hantera ökade transporter utan att försämra tillgängligheten för andra 
trafikanter 
1.5 - Stråket ska fungera som en funktionelllänk för långväga trafik genom Skåne 

2. "Bättre trafiksäkerhet" 
2.1 - Inga dödsolyckor eller olyckor med allvarlig personskada ska inträffa utmed sträckan 
(N ollvisionen) 
2 .2 - Oskyddade trafikanter ska, där det finns ett samlat behov, kunna passera väg 23 på ett 

trafiksäkert sätt 
2.3 - Vågens utformning ska leda till att olika trafikanters anspråk hanteras på ett sätt som 
hindrar konflikter mellan trafikanterna 

3. "Bättre forutsättningar for god bebyggd miljö" 
3.1 - Människor som bor utmed sträckan ska inte utsättas för trafikbuller och vibrationer som 
överskrider gällande riktvärden 

3.2 - Utvecklingen av väg 23 ska främja bebyggelseutvecklingen i närliggande orter 
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l Medverkande kompetenser och personer: S~a som ov: 

Stina Janzon, Hässleholms kommun 
Karin Kallioniemi, Höörs kommun 
Kerstin Åklundh, Region Skåne 
Lars Bergström, Trafikverket 
Krister Wall, Trafikverket 
Helena Rosenlind, Trafikverket (delar av mötet) 
Frida Svedin, Ramböll Sverige AB 

Eventuell kommentar: J 
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Ja D Nej D 
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Pröva tänkbara lösningar 

Bruttolista 

Steg Relevans Bedöm-
Målsom Åtgärd som studerats och enligt mål upp- ning Gå Kommentar 

Nr hanteras bedömts fyll el se vidare Allmän kommentar samt motiv fyrstegs- genomf"ör 
principen Låg/ -barhet JajNej till bortsortering om Nej 

Medel/Hög 

l Tillgänglighet MM-åtgärder får att stärka 
l Låg Hög Ja T ex informationskampanjer under vägens byggskede för att attrahera 

tågresandet bilister till kollektivtrafiken. 

2 
God bebyggd Verka får att påverka 

l Låg Medel Ja 
Det är i dagsläget dyrt att åka tåg mellan Tjärnarp och Höör resp. 

miljö skånetrafikens priszoner Sösdala och Hässleholm, i förhållande till andra relationer vilket 
begränsar möjligheten att stärka kollektivtrafiken. ' 

Ta bort vägvisning till Hässleholm Atgärd får att styra bort oönskad genomfartstrafik genom tätorten. 
3 Tillgänglighet i korsningen med väg 1902, den 2 Låg Hög Nej Löser problem i tätorten Hässleholm och har liten påverkan på berörd 

södra infarten till Hässleholm sträcka. Frågan får hanteras som önskemål utanfår denna ÅVS. 

Ombyggnad av väg 23 till En stor del av sträckan är redan 13 meter bred, några kilometer 

Tillgänglighet, mötesseparerad 2+1-väg (1+1 där behöver breddas ca 0,5 meter. Hastighetsgränsen på väg 23 kan 

Trafiksäkerhet det utrymmesmässigt inte är generellt höjas från 8o till wo km/tim. Utformningen innebär att 
4 , god bebyggd möjligt med 2+1), med utformning 3 Hög Hög Ja oskyddade trafikanter kan röra sig i vägren, avskild med vägräcke. Ge-

miljö "utan separerad gång- och vägen kan vara enkelriktad eller dubbelriktad med en bredd som är 

cykel trafik" funktionellt anpassad får gång och cykling (se råd om bredder för ge-
vägar i VGU). 

Ombyggnad av väg 23 till En stor del av sträckan är redan 13 meter bred, några kilometer 

mötesseparerad 2+1-väg (1+1 där behöver breddas ca 0,5 meter. Hastighetsgränsen på väg 23 kan 

5 
Tillgänglighet, det utrymmesmässigt inte är Hög Hög Nej 

generellt höjas från 8o till wo km/tim. Utformningen innebär att det 

trafiksäkerhet möjligt med 2+1), med utformning 4 inte finns någon plats för gående och cyklister i vägren. Behovet av att 

"med separerad gång- och röra sig utmed väg 23 bedöms kvarstå och situationen blir därmed 

cykeltrafik" försämrad får oskyddade trafikanter. Åtgärden befäster bilberoendet 
utmed sträckan och gör boendemiljön mindre attraktiv. 

Tillgänglighet, Upprustning av alternativ väg får Den parallella infrastruktur som studerats norr om väg 23 är attraktiv 
6 trafiksäkerhet oskyddade trafikanter mellan 3 Hög Hög Ja får de som har start- eller målpunkt i den norra och västra delen av 

Höör och Tiörnaro (firur 12) Höörs tätort och kopplar på Jularp, Sjunnerup och Karlarp. 

Tillgänglighet, Upprustning av alternativväg för 
7 trafiksäkerhet oskyddade trafikanter mellan 2 Hög Hög Ja Förbindelsen är i avstånd genare än att cykla utmed väg 23. 

Tiörnaro och Sösdala (fig1,1r 13) 
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Steg Relevans Bedöm-
Mälsom Åtgärd som studerats och enligt mäl upp- ni ng Gå Kommentar 

Nr hanteras bedömts fyrstegs- fyllelse genomf'or vidare Allmän kommentar samt motiv 
Låg/ Ja/ Nej till bortsortering om Nej principen 
Medel/Hög -barhet 

Tillgänglighet, Upprustning av alternativväg får Alternativet medför en upprustning av enskild väg istället för att 
8 trafiksäkerhet oskyddade trafikanter mellan 2 Hög Hög Ja anpassa en statlig och mer trafikerad väg för blandtrafik Ansluter till 

Sösdala och N Mellby (figur 14) planerad passage för gång- och cykel. 

Tillgänglighet, Upprustning av alternativ väg får Lång omväg, kräver ny passage över väg 23, antalet boende och 
9 trafiksäkerhet oskyddade trafikanter mellan 2 Hög Hög Nej verksamma i Sandåkra bedöms vara sä lägt att åtgärden vidare inte 

Sösdala och Sandäkra (figur 15) gär att motivera. 

Tillgänglighet, Upprustning av alternativ väg får 
Möjlighet att utveckla den genaste cykelvägen mellan Sösdala och 10 oskyddade trafikanter mellan 2 Hög Hög Ja trafiksäkerhet Sösdala och Hässleholm (figur 16) Hässleholm. 

Trafiksäkerhetshöjande insatser 

11 
Tillgänglighet, för oskyddade trafikanter utmed 

3 Hög Medel Nej Behovet av cykling finns . Sträckan omfattas inte av denna Å VS och 
trafiksäkerhet väg 23 N Mellby/Sandåkra till bör därför behandlas separat. 

Hässleholm 
Om väg 23 byggs om till mötesseparerad väg bör ett flertal av de 
enskilda anslutningar som idag finns stängas. Dä behövs ett vägnät 
som samlar upp trafiken i stråket som gär parallellt med väg 23 och 
ansluter till vägen vid ett antal korsningar. Parallellvägnätet bör 

12 Tillgänglighet, Parallellvägar utmed väg 23 4 Hög Hög Ja utformas sä att det kan delas av motorfordon och oskyddade 
trafiksäkerhet trafikanter. Beroende på hur parallellvägarna placeras och utformas 

kan de ersätta behovet av gång- och cykelbana i vägområdet till väg 23 
(hänsyn ska tas till oskyddades anspråk). Det kan ocksä påverka 
behovet av att utveckla de befintliga parallella vägar som utretts i 
denna ÅVS för oskyddade trafikanter. 

Anläggande av gångbana pä väg 
Väg 1978 har inget separat utrymme för oskyddade trafikanter och Tillgänglighet, 1978 under väg 23 vid trafikplats 

13 trafiksäkerhet Sösdala får att motverka spring 3 Hög Medel Ja hastigheten är 70 km/tim. Det utgör därmed inte ett attraktivt 

över trafikplatsen alternativ till att gena över väg 23. 

Tillgänglighet, Planskild passage för oskyddade Passagen anlä~s företrädesvis i anslutning till korsning mellan väg 
14 trafikanter mellan Korsaröd och 4 Hög Medel Ja 1369 och 1975. tgärden ingär i de pengar som avsatts får trafiksäkerhet Tjörnarp om byggnation av väg 23 i regional plan 

Trafiksäker passage i plan för Förutsätter sänkt hastighet (maximalt 6o km/tim men önskvärt med 

15 
Tillgänglighet, oskyddade trafikanter mellan 3 Medel Hög Nej 30 km/tim ur ett barn perspektiv) utmed sträckan vilket motverkar 
trafiksäkerhet Korsaröd och Tjörnarp mäl om framkomlighet. Sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än en 

planskild passage. 

Tillgänglighet, Planskild passage för oskyddade Passagen anläggs företrädesvis i anslutning till den södra 
16 trafiksäkerhet trafikanter vid Norra Mellby 4 Hög Medel Ja anslutningen med väg 2000. Pengar för åtgärden finns avsatta i 

-- ----- --
!egiQr1_al cykelplan. 



Nr 

17 

18 

19 
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Steg Relevans Bedöm-
Mälsom Åtgärd som studerats och enligt mäl upp- ning Gå Kommentar 

hanteras bedömts fyrstegs- fyllelse genomf"or vidare Allmän kommentar samt motiv 
Låg/ Ja/Nej till bortsortering om Nej principen 
Medel/Hög -barhet 

Trafiksäker passage i plan för Förutsätter sänkt hastighet (maximalt 60 km/tim men önskvärt med 
Tillgänglighet, oskyddade trafikanter vid Norra 3 Medel Hög Nej 30 km/tim ur ett barn perspektiv) utmed sträckan vilket motverkar 
trafiksäkerhet Mellby mäl om franlkomlighet. Sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än en 

planskild passage. 
Anordnade passager för 

Tillgänglighet, oskyddade trafikanter vid mindre 
3 Hög Hög Ja Behovet är oklart i nuläget, exakt antal och placering löses i 

trafiksäkerhet korsningar utmed väg 23 {ej planskedet när det är utrett var anslutningar mot väg 23 ska finnas. 
övergångsställe) 

Trafiksäkerhet Viltstängsellängs hela sträcken 3 Hög Hög Ja 

Paketeringsförslag 

Paket Ingåendelösningar Kommentar 

A l, 2, 4, 12, 19 Ombyggnad till mötesseparerad väg 
' 

B 4, 6, 7, 8 , 10, 12 Cykelväg 

c 13, 14, 16, 18 Passager for oskyddade trafikanter 
- ----- -- - --

Paket A innebär ombyggnad till mötesseparerad väg med viltstängsel, parallellvägar, samt påverkansåtgärder for hållbart resande i samband med 
ombyggnationen. 

Paket B är åtgärder som möjliggör gång och cykling utmed väg 23, utmed alternativa vägar som rustas upp för ändamålet eller utmed nya parallellvägar där 
oskyddade trafikanter kan fårdas i blandtrafik. Den bästa lösningen for respektive delsträcka beslutas i nästa planeringsskede. 

Paket C innehåller åtgärder som gör det möjligt för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt passera väg 23. 

l 
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Effektbedömning 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk Gå Kommentar 

~ Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i Ta upp de mest betydande bidragen (+l-) till vidare Allmän 

·~ .. största nyttorna f effekterna (+l-) samt samhället? Ta upp de fördelningar där stora uppfyllande av de transportpolitiska målen Ja/Nej kommentar l 

bedömning av hur de förhåller sig till skillnader kan uppstå. (huvudmål, funktionsmål, hänsynsmålen). samt motiv till l 

~i kostnaden. bort-sortering 
om Nej 

+ Reducerad restid för personbilstrafiken Män är överrepresenterade i olycksstatistiken för + Pendling med bil gynnas vilket stärker Ja Atgärds-

+ Färre dödade och allvarligt skadade i 2006-2015 och vinner särskilt på att vägen blir mer tillgängligheten till Malmö/Lund kostnaden 
' 

trafiken 
trafiksäkert utformad. Män har generellt högre beror på om l 

+ Ökad upplevd trygghet 
tillgång till en bil, t ex i hushåll med en bil, än + Framkomligheten på väg 23 ökar detbliren 
kvinnor. Män gynnas därför möjligen mer än trafikplats i 

+ Ökad redundans i trafiksystemet kvinnor av åtgärderna. 'I]örnarp eller 
+ Minskade utsläpp av kolväten - Barn och ungdomars, funktionshindrades inte. 

Åtgärderna ökar framkomligheten pä väg 23 vilket och äldres möjligheter att på egen hand 

- Ökad bränslekostnad leder till nyttor lokalt och regionalt. Såväl använda transportsystemet minskar troligen 
bO privatbilister som transportföretag och näringsliv :tU 

- Ökade utsläpp av koldioxid och kväveoxider > vinner på att framkomligheten ökar. + Trafiksäkerheten förbättras -o - Förstärkt barriäreffekt ~ 
~ - Litet negativt bidrag tilllandskapsbilden Ökad barriäreffekt till följd av åtgärderna riskerar tU 
o. att försämra boendemiljön då rörligheten inskränks. Q.) 

Paket A ger lönsamhet till en hög kostnad. <Il Att boende utmed vägen blir mer bilberoende är <Il 
Q.) 

negativt för klimat och hälsa. :Ö s 
:::::= Oskyddade trafikanter prioriteras inte av åtgärderna 
·p men trafiksäkerheten för dem ökar eftersom de -o 
tU avskiljs från motortrafiken. 

~ Vuxna personer med körkort har den största nyttan 

"S av åtgärderna. Åtgärderna gör att väg 23 blir en 
o större barriär än idag vilket framfor allt är negativt 

l för barn. Även äldre personer och grupper som av < olika skäl har beJtränSat tillgång till bilen begränsas. 
---- ---- -- - ---
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Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk Gå Kommentar i 

~ Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av Hur fördelar sig nyttorna pä olika grupper i Ta upp de mest betydande bidragen (+l-) till vidare Allmän 

·~ ~ 
största nyttorna f effekterna (+l-) samt samhället? Ta upp de fördelningar där stora uppfyllande av de transportpolitiska mälen Ja/Nej kommentar 
bedömning av hur de förhäller sig till skillnader kan uppstä. (huvudmäl, funktionsmäl, hänsynsmälen). samt motiv till 

~1 kostnaden. bort-sortering 
om Nej 

Oavsett om utrymmen för oskyddade Personer utan tillgäng till bil och/ eller körkort + Medborgarnas resor förbättras genom Ja 
trafikanter löses utmed väg 23, utmed nya gynnas särskilt, inte minst barn. ökad trygghet 

parallellvägar utmed väg 23 eller utmed Personer boende utmed väg 23 gynnas dl de tär + Förutsättningarna att välja gäng, cykel och 
befintliga parallellvägar innebär paketet att ökad frihet att välja andra färdmedel än bilen. kollektivtrafik förbättras 
oskyddade trafikanter tär ökad trygghet och 
trafiksäkerhet, vilket ger fler nyttor. - Motortrafiken tär sämre framkomlighet pä 

sträckor där man inom befintligt vägområde 

Anordnande av gäng- och cykelbana/väg ger utrymme för oskyddade trafikanter 

utmed väg 23, antingen i vägområdet eller på + Miljö och klimat gynnas av att fler går och 
intilliggande parallellväg ger på vissa sträckor cyklar 
den genaste vägen och därmed större nyttor 
för oskyddade trafikanter, men är också mer + Människors hälsa förbättras 
kostsamt än att upprusta befintliga vägar. 

+ Barns, funktionshindrades och äldres 
b() möjlighet att på egen hand ta sig fram till 

:~ sina mäl förbättras 

! + Förbättrad boendemiljö genom att det 
l 

,:Q finns bättre alternativ till bilen 
Planerade planskildheter leder till ökad Personer utan tillgäng till bil och/ eller körkort + Medborgarnas resor förbättras genom Ja 
trygghet och trafiksäkerhet för oskyddade gynnas särskilt, inte minst barn. ökad trygghet 
trafikanter och ger mervärden. 

(l) Personer boende utmed väg 23, i synnerhet '"O + Förutsättningarna att välja andra 
"' Korsaröd och Norra Mellby, gynnas då de tär ökad '"O Kostnaden för planskilda passager är betydligt fårdmedel än bilen gynnas 
]- större än kostnaden för passager som frihet att välja andra fårdmedel än bilen. 
<Il anordnas i plan. + Barns, funktionshindrades och äldres o Motortrafikens goda framkomlighet utmed väg 23 
'"' möjlighet att på egen hand ta sig fram till iS kvarstår. 

'"' Den samhällsekonomiska nyttan av planskilda sina mäl förbättras 
(l) '"' passager och passager i plan står i förhällande bO (l) 

~] till hur många oskyddade trafikanter som har +Åtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet 

~~ 
behov av att korsa vägen på olika platser. för oskyddade trafikanter och fårre konflikter 

mellan oskyddade trafikanter och 
motortrafik 



~- 1 
Ange vad som används (utgör bilaga till studie): 

O SEB-rnetod/relevanta delar av SEB-rnallen 

O Enkel SEB utan NNK 

O . Enkel SEB med NNK 

l 
O Fullständig SEB utan NNK 

l 
181 Fullständig SEB med NNK 

Medverkande kompetenser och personer: Samrna som ovan Ja O Nej 181 

Utöver tidigare kompetenser har också Niklas Alvaeus Trafikverket deltagit 
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l Eventuell kommentar: 

Enbart åtgärdspaket A. 
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Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Förslag till 

Åtgärds- Steg fortsatt 

förslag/ 
Inriktning och enligt planering Åtgärdskostnad (Tkr) 

Tidsaspekt Ansvariga aktörer, Förslag till 

paket 
rekommenderade åtgärder fyrstegs- och genomförande genomförande finansiering 

principen hantering 

Våg 23 är en viktig regional väg. För 
vägens funktion är en förbättrad 

200 000 - 300 000 Tkr. Bestäms i 
trafiksäkerhet och kortare restider 

A angelägen. Mälsättningen för 4 Vågplan Kostnaden är beroende på om en trafikplats anläggs i 'fjörnarp nästa skede i Trafikverket RTI 

hastighetsstandard är 100 km/h utan eller inte. processen 

lokala sänknin~ar. 
Utan närmare detaljering av åtgärdspaketet gär det inte att 

Paket B är åtgärder som möjliggör med någon säkerhet bedöma kostnaden. Kostnad för att 
gäng och cykling utmed väg 23, utmed uppgradera befintliga vägar till godtagbar standard för gäng 
alternativa vägar som rustas upp för och cykling är sannolikt billigast. Friliggande gäng- och 

Trafikverket, 
ändarnälet eller utmed nya cykelväg med 2,5 meters bredd kostar, baserat på en schablon 
parallellvägar där oskyddade Vågplan/ frän kalkylverktyget Kompis för är 2013, ca 3000-4500 kr per Bestäms i kommunoch 

B trafikanter kan fårdas i blandtrafik. 2-3 detaljplan löpmeter beroende på terräng och belysning. Helt friliggande nästa skede i enskilda RTI 

Den bästa lösningen för respektive gäng- och cykelvägar är inte aktuellt för denna studie, utan i så processen väghållare inom 

delsträcka beslutas av region Skäne fall används parallellvägar som byggs i samband med respektive ansvar 

och respektive kommun inför nästa ombyggnationen av väg 23. Kostnaden för att anordna gäng-
steg. och cykelbanor inom vägområdet till den ombyggda väg 23 bör 

vara mer kostnadseffektivt om man ändå ska bredda vägen. 
Utan närmare detaljering av åtgärdspaketet gär det inte att 
med någon säkerhet bedöma kostnaden. Kostnaden för två 

Paket C innehåller åtgärder som gör 
planskilda korsningar ingår i de medel (i RTI) som finns 

Bestäms i 
avsatta för en ombyggnation avväg 23. Kostnaden för passager l 

c det möjligt för oskyddade trafikanter 2-4 Vågplan nästa skede i Trafikverket RTI l 

att på ett säkert sätt passera väg 23. 
i plan varierar beroende på vilka åtgärder som vidtas. 

processen Kostnaden bör kunna påverkas genom att man redan inför 
projektering detaljstuderar behovet av passager och planerar 
dessa frän börian. 



Medverkande kompetenser och personer: 

Stina Janzon, Hässleholms kommun 
Karin Kallioniemi, Höörs kommun 
Kerstin Åklundh, Region Skåne 
Lars Bergström, Trafikverket 
Krister Wall, Trafikverket 
Frida Svedin, Ramböll Sverige AB 

Niklas Alvaeus Trafikverket 
Peter Fredriksson Trafikverket 

35 (39) 



Arbetsprocessen 

Denna del beskriver process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter i de olika faserna, med 
medverkande kompetenser och personer. 

Initiering 

Det har länge funnits planer på att förändra väg 23 utmed den aktuella sträckan, dessa tankar 
initierades redan innanförstudien för väg 23 genomfördes år 2008. Denna åtgärdsvalsstudie 
initierades på grund av att förstu di en blivit ett daterat planeringsunderlag och föranleddes således inte 
av förändrade diskussioner kring väg 23. Trafikverket ansvarar för genomförandet av 
åtgärdsvalsstudien och upphandlade 2016 Ramböll som konsult för genomförandet av utredningen. 
Trafikverket är processledare. I arbetsgruppen som deltagit under arbetets gång har det, utöver 
Trafikverkets processledare och konsulter från Ram böll, funnits en till två representanter från 
Hässleholms och Höörs kommuner vardera, en representant från Region Skåne samt 
samhällsplanerare från Trafikverket. Trafikverkets samhällsplanerare har inte närvarat vid alla möten. 
Länsstyrelsen har blivit tillfrågad att delta i arbetsgruppen men avböjt. 

Förstå situationen 

Inför den inledande workshopen i april 2016 tog konsulten fram en nulägesheskrivning som 
diskuterades vid workshopen. Workshopen behandlade även geografiska avgränsningar, SWOT-analys 
samt diskussion kring problem- och målbil d. 

Eftersom det länge funnits diskussioner kring väg 23 samt att pengar finns avsatta i den regionala 
infrastrukturplanen för en om byggnation av väg 23 till 2+ 1-väg med tillhörande planskildheter vid 
Sösdala/Norra Mellby och 'I]örnarp/Korsaröd hade samtliga ingående parter (med undantag för 
konsulten som inte varit involverad i vägens utredning tidigare) redan i detta skede en samlad syn 
kring problem och behov av åtgärder. Gruppen fann att problematiken var den samma som utretts 
tidigare och att de åtgärder som huvudsakligen rekommenderats i förstudien fortfarande är aktuella. 
Nulägesheskrivningen ansågs stämma överens med verkligheten med vissa tillägg och ändringar. 

En fråga som inte nådde full konsensus är åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. Den sträcka 
som upphandlats av Trafikverket avser väg 23 mellan Ekeröd och Sandåkra och utredningsområdet 
omfattar därmed inte hela vägen fram till Hässleholms och Höörs centralorter. Kommunerna ansåg att 
denna relation är viktig framför allt gällande planering av framtida gång- och cykel nät. En 
kompromiss har gjorts där dessa relationer behandlas som influensområde till utredningssträckan. 

En annan fråga som inte nådde total konsensus i gruppen är hur gång- och cykeltrafik ska hanteras vid 
en ombyggnation av väg 23 . Region Skåne ser inte sträckan som en del av det prioriterade nätet för 
pendlingscykling medan Hässleholms och Höörs kommuner ser en stor potential för pendlingscykling 
i stråket, i synnerhet mellan deras tätorter utmed sträckan i koppling till respektive centralort. En del 
av den gemensamma problembilden är att det idag fårdas gående, cyklister, mopedister, EPA-fordon, 
mm. i vägrenen utmed sträckan och att det därmed finns ett behov för boende utmed vägen att fårdas 
längs med och över väg 23. 

36 (39) 



Konsulten har efter genomförd workshop kompletterat utredningen med relevant underlag som bland 
annat förmedlats via parterna i arbetsgruppen. 

Pröva tänkbara åtgärder 

Till den andra workshopen i maj 2016 har konsulten formulerat den problem- respektive målbild som 
diskuterats vid föregående workshop. Formuleringarna diskuterades och arbetsgruppen fick möjlighet 
att komma med förslag på justeringar. Vid workshopen påbörjades vidare en diskussion kring förslag 
till åtgärder. Arbetsgruppen fick, under ledning av konsulten, fritt föreslå åtgärder samt resonera kring 
dessa i förhållande till fyrstegsprincipen, måluppfyllelse och konsekvenser. De åtgärder som föreslogs 
var till stor del samma åtgärder som tidigare förstudie rekommenderat. Att väg 23 ska byggas om till 
2+1-väg var givet för gruppen. Åtgärder kopplat till gång och cykling utmed väg 23 och i parallella 
stråk diskuterades i större omfattning. Efter workshopen har konsulten utrett de framlagda 
alternativen mer i detalj och även paketerat och effektbedömt dem. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Konsulten har i denna del formulerat ett förslag till fortsatt hantering och rekommendation av 
åtgärder för att avhjälpa de identifierade problemen. 

En tredje workshop med arbetsgruppen genomfördes i augusti 2016. Inför detta tillfälle har 
arbetsgruppen fått möjlighet att läsa hela dokumentet. En del av workshopen vigdes åt att gå igenom 
rapporten vilket föranledde flerajusteringar i samtliga delar "Initiera", "Förstå situationen" och "Pröva 
tänkbara åtgärder". Under projektets gång har alla dessa delar hållits levande och ingen har avslutats i 
löpande följd. 

Under den tredje workshopen diskuterades vidare de åtgärdsförslag konsulten lagt fram baserat på 
tidigare workshops. Likt den andra workshopen i projektet diskuterades främst gång och cykel där 
gruppen kom fram till att det krävs mer analys kring bebyggelsen utmed vägen för att kunna göra 
fullständiga bedömningar. Den paketering som föreslagits av konsulten godkändes av arbetsgruppen. 

Efter den tredje workshopen fortsatte konsulten med fårdigställande av rapporten. 
Kostnadsbedömning och samhällsekonomisk bedömning av ombyggnation till2+1-väg genomfördes. 
Rapporten skrevs samman och arbetsgruppen samlades i november 2016 för ett avslutande möte. Vid 
detta möte framgick att kommunerna inte ansåg att deras intressen tillvaratagits fullt ut i arbetet, 
vilket framför allt gällde hur gång och cykel hanterats i åtgärdsförslagen. Kommunerna ville att det 
förtydligas att åtgärdsvalsstudien är Trafikverkets rapport och inte deras. 

En problematik, som hör samman med diskussionen ovan, är att åtgärdsvalsstudier inte ska fastställa 
åtgärder på en allt för detaljerad nivå, då det ska finnas möjlighet i vägplanen att hitta den bästa 
lösningen. Åtgärdsvalsstudien omfattar inte fördjupade studier kring exempelvis inlösen av 
fastigheter, faktiska vägbredder eller utformning av sektioner, behov av parallellvägar och ändrade 
anslutningar mm. Därför är det svårt att göra en fullständig bedömning av olika åtgärders kostnad och 
effekter. Utan ovan givna förutsättningar är det i åtgärdsvalsstudien inte möjligt att hitta färdiga 
lösningar för alla frågor. Åtgärdsvalsstudien pekar snarare ut principer för framtida utveckling. Hur 
gång och cykel ska hanteras vid en om byggnation av väg 23 har därför inte fått en fullständig lösning i 
åtgärdsvalsstudien, istället föreslås att vägplanen utreder flera olika alternativ då det krävs fördjupade 
studier för att kunna ta beslut. 
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Efter det avslutande mötet har konsulten fårdigställt rapporten med vissa revideringar utifrån mötets 
diskussioner. 
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Figur 1. Geografisk avgränsning av åtgärdsvalsstudien.  
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Vad är en åtgärdsvalsstudie? 

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede 

och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans. Åtgärdsvalsstudier tar 

hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar 

om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 

kostnadseffektiva åtgärder. Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. 

Åtgärdsvalsstudien är uppbyggd i fyra processer som följer på varandra: 

 

Arbetsmetodiken inleds med en initieringsfas där flera aktörer kan komma överens om att gemensamt 

genomföra och bekosta en åtgärdsvalsstudie. Därefter sker en fördjupad analys och diskussion för att 

klargöra situationen och dess orsaker samt den tänkbara utveckling som behöver hanteras inom 

ramen för avgränsningen. Fakta samlas, dialoger förs. Avstämning sker mellan aktörer om problem 

och syfte samt om mål för lösningarna. Först därefter är det dags för alternativgenerering med dialog 

och utgallring av alternativa lösningar och bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse 

och kostnader jämfört med nytta. Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och 

lämpliga åtgärder samt redovisningen i sin helhet. 
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Med hjälp av fyrstegsprincipen påverkas val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet. 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. 

Principen används i ett tidigt skede i planeringen, innan val av eventuella åtgärder.  

 

Genom dialog i ett tidigt skede skapas realistiska förväntningar vilket kan leda till delaktighet i 

ansvarstagande och lösningar bland flera aktörer. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar 

deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problembilden noggrant innan 

åtgärder diskuteras ges större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet. 
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Initiera 

Detta kapitel beskriver vad som är bakgrunden och syftet med åtgärdsvalsstudien samt vad det är för 

problembild som gjort att studien initierats. Utöver det beskrivs tidigare utredningar som ligger till 

grund för vidare arbete med studien.  

Bakgrund och syfte 

Riksväg 23 är en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland och ingår i 

landtransportnätet för långväga transporter. Vägen går genom flera samhällen inom Höörs kommun 

och genom det känsliga Ringsjösundet. Riksväg 13 sträcker sig mellan Ystad i sydost och Ängelholm i 

nordväst och den berörda delen av vägen har samma funktion som väg 23.  

Under slutet av 1990-talet genomförde Vägverket en förstudie för ”väg 23 vid Ringsjöarna” som 

förordade att trafikplats Rolsberga, där väg 23 ansluter till E22 stängs och att trafiken leds vidare till 

Höör via väg 13, i stället för att som idag följa väg 23 via Ringsjöarna. Då förstudien anses vara ett 

inaktuellt planeringsunderlag krävs att en åtgärdsvalsstudie genomförs.   

I den gällande Regionala Transportinfrastrukturplanen för Skåne 2014-2025 (RTI) finns medel avsatta 

för genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie och åtgärder som framkom av tidigare förstudie. 

Huvudsyftet med att det avsatts medel i RTI-planen är att leda om stråket Malmö-Växjö till att gå via 

Hörby och E22 i stället för via Ringsjösundet. I åtgärdsvalsstudien utreds förstudiens förordade 

alternativ samt kompletterande åtgärder.  

Åtgärdsvalsstudiens övergripande syfte och målsättning är att hitta åtgärder som skapar bättre 

tillgänglighet – nationellt, regionalt och lokalt för både persontrafik och gods, bättre trafiksäkerhet 

samt bättre förutsättningar för god bebyggd miljö utmed sträckan mellan Ekeröd och Hörby. Vidare är 

god framkomlighet en viktig regional förutsättning på både väg 13 och väg 23, samt lokalt viktig för 

Höör och Hörbys kommuner, dels i utbytet mellan kommunernas centralorter och dels för 

bebyggelsen utmed berörda sträckor. 

Att flytta den genomgående trafiken från väg 23 till väg 13 söder om Höör innebär en ökad belastning 

på väg 13 vilket medför en rad konsekvenser och risker. Åtgärdsvalsstudiens åtgärder fokuserar därför 

på att skapa så goda förutsättningar för väg 13 om den genomgående trafiken från 23 förs över dit. 

Problembild 

Väg 13 och 23 är funktionellt prioriterade vägar vilket innebär att det ställs stora krav på 

framkomlighet, inte minst för tung trafik då vägarna ingår i det utpekade nätet för godstransporter. 

Höör och Hörby kommuner, samt andra kommuner som inte är aktörer i denna ÅVS t ex Hässleholms 

kommun, är beroende av goda transportvägar till arbetsmarknadsregionen Malmö/Lund. Vägarnas 

funktion och krav på god framkomlighet medför anspråk på hastigheter, omkörningsmöjligheter etc. 

Miljön där vägen 23 går i nuvarande sträckning mellan Höör och Rolsberga bedöms inte vara förenlig 

med de anspråk som ställs på en funktionellt prioriterad väg. 

Befintlig väg 23 söder om Höör går genom det känsliga Ringsjösundet och bidrar till en dålig 

boendemiljö för de som bor utmed vägen. Även vattenkvaliteten och krav som gäller för denna 

påverkas av väg 23 söder om Höör. Att väg 23 går genom Höörs tätort ger problem ur 

trafiksäkerhetssynpunkt samt skapar en barriär som delar orten och som påverkar och begränsar 

ortens utveckling.  
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Höörs kommun har idag mycket oönskad tung trafik som kör på väg 23 genom tätorten eftersom det 

är den snabbaste och närmsta vägen ner mot Malmö/Lund. Den tunga trafiken ökar mer än 

personbilstrafiken, vilket leder till mer negativa effekter för närliggande bebyggelse.   

Utvecklingen av väg 23 genom Höör, i kombination med väg 13, har diskuterats länge och Höörs 

kommuns utveckling är beroende av vilken riktning som väljs.  

Ovanstående problembild som legat till grund för åtgärdsvalsstudien har medfört att en förutsättning 

för denna studie är att den genomgående trafiken på nuvarande väg 23 flyttas över till väg 13 söder om 

Höör. Vidare problembeskrivning framgår av kapitlet ”Förstå  Situationen”. 

Avgränsningar 

Baserat på problembilden ovan studeras Ekeröd-Hörby som framtida sträckning för väg 23. Hur detta 

påverkar befintlig väg 23 söder om Höör studeras inte i denna ÅVS. Däremot finns vissa medel avsatta 

för hastighetsdämpande åtgärder på denna sträcka i RTI-planen 2014-2025 som får lyftas i annan 

studie. 

I utredningsområdet ingår riksväg 23 mellan korsningen med väg 13 i Höör och väg 1324 vid Ekeröd 

strax norr om Höör tätort samt sträckan på väg 13 mellan korsningen med väg 23 i Höör och 

trafikplats Norrhede vid E22. I åtgärdsvalsstudien ingår även tidigare alternativ till förbifarter öster 

om Höör. I studien ingår alla trafikslag.  

Längs väg 23 norr om Höör, från Ekeröd (väg 1324) till Sandåkra (väg 2010), pågår en parallell 

åtgärdsvalsstudie som lyfter problem, mål och lösningar för sträckan. Denna och den parallella 

åtgärdsvalsstudien ansluter till varandra vid Ekeröd och det är därför viktigt att båda utredningarna 

samordnas. 

Tidigare har en åtgärdsvalsstudie tagits fram för cykling mellan Höör och Hörby. Rekommenderade 

åtgärder från den cykel-ÅVS arbetas in i denna ÅVS och inga nya alternativ i detta stråk utreds inom 

ramen för ÅVS Ekeröd-Hörby förbi Höör. Däremot ingår sträckan Ekeröd-Höör. 

Aktörer och övriga intressenter 

Trafikverket är initiativtagare till denna åtgärdsvalsstudie. Primärt berörda intressenter är 

Trafikverket, Höör och Hörbys kommuner samt Region Skåne. Respektive kommun anses företräda 

boende och verksamheter.  

Tre workshops samt ett slutgiltigt avslutningsmöte har genomförts mellan Ramböll (konsult), 

Trafikverket, region Skåne, Höör och Hörbys kommuner. 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

Under slutet av 1990-talet genomförde Vägverket en förstudie för ”väg 23 vid Ringsjöarna”. Det 

alternativ som förordades var att trafikplats Rolsberga utmed E22 stängs och att trafiken leds vidare 

till Höör via väg 13. I förslaget ingår att väg 23 ”klipps” norr om Höörs tätort och att en ny ringväg 

kopplar väg 23 till väg 13 med anslutning öster om tätorten. Vägverket rekommenderade i förstudien 

att åtgärder vidtas på väg 13 för att förbättra tillgängligheten till västra Höör och Eslöv.  
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Efter genomförd förstudie 1999 togs beslut om att fortsatt planering ska utgå från en förbifart enligt 

alternativ C1 enligt nedanstående figur.  

 

Figur 2 Utredda korridorer enligt förstudie från 1999.  

I Skånes regionala infrastrukturplan (RTI) pekas ”Väg 23 – Östra Höör/Höör-Hörby” ut som ett 

regionalt prioriterat projekt. Projektet har avsatts 375 miljoner kronor vilket är det dyraste projektet i 

RTI-planen år 2014-2025. Huvudsyftet med åtgärden i RTI-planen är att leda om stråket Malmö-

Växjö via Hörby och E22, genom följande åtgärder där åtgärd 2 inte ingår i denna åtgärdsvalsstudie: 

1. Mötesfri motortrafikled (2+1) mellan Fogdaröd och Lilla Holma med trafikplatser i båda ändar 

2. Hastighetsdämpande åtgärder utmed väg 23 

3. Mötesfri landsväg (2+1) väg 13 Höör-Hörby med hastighetsstandard 100 km/tim 

År 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för cykel mellan Höör och Hörby. För sträckan väg 13 

Höör-Ludvigsborg-Hörby har man tagit hänsyn till en planerad ombyggnad av vägen och därför 

föreslagit en etapputbyggnad. I närtid rekommenderas att möjligheten att cykla från Hörby till väg 

1339 (Fulltoftakorset) säkerställs. Därifrån går det att cykla i blandtrafik till Höör via väg 1341 och 

1346. I korsningen rekommenderas en trafiksäker passage så att cyklister kan ta sig över väg 13. Denna 

åtgärd föreslås genomföras 2017 med Trafikverket och Hörby kommun som ansvariga aktörer. I 

samband med en utbyggnad av väg 13 till 2+1, vilket är ett scenario cykelstudien utgår ifrån, föreslås 

vidare att en friliggande cykelbana anläggs längs hela väg 13 till anslutningspunkten i Höörs kommun. 
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Denna utbyggnad föreslås ske enligt plan för utbyggnad till 2+1, år 2023-2025 med Trafikverket, 

Höörs och Hörby kommuner.  

 

Figur 3. Förslag på cykelväg enligt åtgärdsvalsstudie för cykel sträckan Höör-Ludvigsborg-Hörby 

 

E22 som angränsar till södra delen av utredningsområdet planeras att byggas ut till motorväg i 

framtiden. Tidpunkten för utbyggnaden av vägen till motorväg är osäker eftersom sträckan inte finns 

med i en nationell investeringsplan. Trafikverkets nationella investeringsplan gäller åren 2014-2025. 

Enligt den arbetsplan som togs fram 2009 anges att den södergående påfartsrampen flyttas till väster 

om väg 13 i trafikplats Norrehe, att två nya cirkulationsplatser anläggs samt att en ny cykelväg byggs 

över E22 utmed väg 13. En inriktning bör dock vara att en framtida utbyggnad av E22 inte ska 

försvåras genom åtgärder som tas fram i denna ÅVS.  

I Höörs översiktsplan (2002) förordar kommunen att väg 23 får en ny sträckning öster om Ringsjön 

och att genomgående godstrafik med tunga fordon ska förbjudas på väg 23 mellan Snogeröd där väg 17 

korsar väg 23 och korsningen mellan väg 23 och 13 i Höörs tätort. 
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Förstå situationen 

Nuläge - faktorer som har betydelse för studien 

Som nämnts i inledande bakgrunde, syfte, problembild och avgränsning i initieringsdelen ovan är en 

förutsättning för denna åtgärdsvalsstudie att trafiken leds om till väg 13 och E22 istället för väg 23 via 

Ringsjöarna. Väg 23 söder om Höör belyses därför inte vidare i utredningen. Däremot beskrivs 

befintlig väg 13 mellan Höör och Hörby i två olika perspektiv. Ett perspektiv där trafikmängden ser ut 

som i nuläget och ett där den genomgående trafiken som idag går på väg 23 via Ringsjöarna istället 

flyttar till väg 13. I detta kapitel Nuläge beskrivs vägsträckningen med nuvarande trafikflöden och 

därefter, i kapitlet Risker och konsekvenser för ny sträckning av väg 23, beskrivs hur en omflyttning 

av vägflödet påverkar befintlig väg 13 mellan Höör och Hörby. 

Bebyggelse 

Väg 23 Höörs tätort – Ekeröd 

Folkmängden i Höörs tätort uppgår till drygt 7 800 invånare enligt statistik från SCB 2010. Orten är 

huvudort i kommunen och har en mängd målpunkter så som skolor, förskolor, idrottsplats, butiker, 

service mm. Mellan tätorten och Sjunnerup i norr omges vägen av några enstaka fastigheter samt skog. 

Det finns en detaljplan som föreslår utökad bebyggelse utmed sträckan.            

Väg 13 Höörs tätort – trafikplats Norrehe (Hörby) 

Från Höörs tätort och ned till kommungränsen mot Hörby omges väg 13 av ett fåtal enskilda 

fastigheter. Direkt söder om kommungränsen mot Höör ligger tätorten Ludvigsborg. Orten ligger på 

båda sidor om väg 13 men vägen ingår inte i tättbebyggt område. Folkmängden uppgår till drygt 1 000 

invånare enligt statistik från SCB 2010 och i orten finns målpunkter som matbutik och en friskola (F-

9) med fritids. Koncentrationen av tätorten finns på vägens västra sida, dock finns mer än 100 enskilda 

fastigheter öster om väg 13 vilket innebär att många måste korsa vägen för att nå ortens målpunkter. 

På sträckan mellan Ludvigsborg och E22 i söder omges väg 13 i huvudsak av skog och några enstaka 

fastigheter. Mitt på sträckan finns det så kallade Fulltoftakorset där väg 13 möter väg 1339. Väg 1339 

leder västerut till Fulltofta slott med tillhörande kyrka, festsal och konferenslokaler. Öster om 

korsningen ligger Fulltofta Naturcentrum med utställning, café, lekplats, vandringsleder och 

fiskeplatser. Båda dessa målpunkter är med betoning på sommarhalvåret välbesökta målpunkter 

utmed vägen. 

Resvanor 

Skånes resvanor utreddes i en resvaneundersökning (RVU) år 2013 av Region Skåne. Hörby och Höörs 

kommuner fick möjlighet att göra egna utskick inom kommunen, vilket ger en bättre bild av de 

specifika förutsättningarna som råder, men valde att inte göra det. Följande uppgifter om resvanor 

utgår därför från Skåne som ett snitt och ska tolkas som en indikation för hur situationen kan se ut i 

aktuellt utredningsområde. 

Ca 40-60 procent av invånare som bor i mindre tätorter (t ex Hörby och Höör) och på landsbygd har 

tillgång till två eller fler bilar i hushållet. Det är fler kvinnor än män som inte har tillgång till bil i sitt 

hushåll. Drygt 80 procent av skåningarna har alltid eller för det mesta tillgång till cykel. Hälften av 

invånarna som bor i mindre tätort har alltid tillgång till ett kort för resor med kollektivtrafik eller 

färdtjänst, jämfört med 39 procent bland de som bor på landsbygd. Kvinnor har tillgång till ett sådant 

kort i större utsträckning än männen.  
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Bilen är det vanligaste färdmedlet bland invånare både i mindre tätort och på landsbygden. I mindre 

tätorter är cykel och gång de näst vanligaste färdmedlen, medan buss och gång är näst vanligast på 

landsbygden.  

 

Figur 4. Färdmedelsfördelning på mindre tätort och landsbygd i Skåne, 2013. 

Diagrammet nedan visar hur många resor som sker i ett antal resrelationer som påverkar det 

undersökta stråket. 

 

Figur 5. Resor inom resrelationer som påverkar stråket, 2013. 

Enligt Höörs kommun bostadsförsörjningsprogram (2015) är in- och utpendlingen störst till Malmö, 

Lund, Hörby, Eslöv, Hässleholm och Kristianstads kommuner.  

 

Enligt ”Resvanor Syd” (2013) tar ca 65% bilen till arbetet, medan 5% åker buss, 17% tar tåget, 10% 

cyklar och resterande går. Detta kan jämföras med att 58% av befolkningen i Skåne tar bilen till sitt 

arbete, 19% åker buss/tåg och 22% går/cyklar. Detta tyder på att man i Höör i större utsträckning åker 

kollektivt och bil än i Skåne generellt på bekostnad av gång- och cykelresorna.  
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Vägfunktion 

Trafikverket har i samverkan med länsupprättarna pekat ut vägar som är särskilt viktiga för nationell 

och regional tillgänglighet, detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Väg 13 är 

utpekad som en regionalt viktig väg söder om Höör och som en kompletterande regionalt viktig väg 

norr om Höör. Väg 23 är i sin helhet utpekad som en regionalt viktig väg. Vägar som är funktionellt 

prioriterade kan ha upp till fyra funktioner; tillgänglighet för godstransporter, tillgänglighet för 

långväga personresor med bil, tillgänglighet för dagliga personresor med bil, samt tillgänglighet för 

kollektivtrafik med buss. Väg 13 och 23 ska värna om samtliga funktioner utom den sistnämnda 

avseende kollektivtrafik.  

Hur de olika funktionerna ska prioriteras och vägas mot varandra avgörs i varje enskild 

planeringssituation. Följande riktlinjer för det funktionellt prioriterade vägnätet anges i Trafikverkets 

handledning ”Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät”: 

 Förutsägbarhet och hög tillförlitlighet vad gäller restid och vägstandard, även vintertid, är 

generellt viktigt för vägarna inom FPV. 

 Man bör eftersträva att bibehålla en så jämn tillåten hastighet som möjligt, även vid mindre 

tätorter och korsningar. Tillgängligheten har alltid ett samband med trafiksäkerhetsnivån. 

Förutom att planera för en så jämn tillåten hastighet som möjligt bör man överväga hur 

trafikinformationen kan förbättras vid oplanerade och planerade störningar. 

 För godstransporter är god bärighet viktig och en jämn hastighet bidrar till att undvika 

bullerstörningar vid bostäder och verksamheter lokaliserade i vägens närhet. Detta behöver 

bevakas vid planering av dessa i vägens närhet. 

 När det gäller långväga och dagliga personresor med bil är det viktigt att anslutningar till 

vägen planeras och utformas så att tillgängligheten längs med denna är godtagbar vid vanligt 

förekommande trafiksituationer. En lösning som att samla ihop flera befintliga 

anslutningsvägar i en anslutningspunkt kan t.ex. vara ett sätt att uppnå bättre tillgänglighet 

och trafiksäkerhet, men även planskilda korsningar bör prövas.  

 När det finns oskyddade trafikanter är alltid planskilda passager ett alternativ, särskilt där 

barn rör sig. Vid lägre trafikflöden och/eller hastigheter kan passager i plan vara ett alternativ, 

men om de blir för många på en sträcka kan tillgängligheten längs med vägen påverkas 

negativt. 

 För dagliga personresor med bil är förutsägbarheten särskilt viktig under högtrafik vid 

arbetspendling. Även mer sällan förekommande personresor till evenemang och 

säsongsbetonade aktiviteter är viktiga att värna tillgängligheten för utifrån den stora 

variationen på trafikflöden som kan förekomma. 

 För långväga godstransporter och till viss del långväga personresor med bil är en utökning av 

möjligheterna till rast och uppställning av fordon viktigt att se över. 

 

Väg 23 norr om Höör är utpekad som en viktig transportgodsväg. Söder om Höör är väg 23 utpekad 

som en viktig transportgodsväg med nuvarande vägval, men godsstrategin visar att väg 13 söder om 

Höör istället bör vara ett nytt vägval för de viktiga godstransporterna.  
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Figur 6. Övergripande godsvägnät i Skåne (Remiss: Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen, 2016) 

 

Vägförhållanden 

Väg 23 Höörs tätort – Ekeröd 

Sträckan börjar vid cirkulationsplats Höör i Höörs tätort och sträcker sig till korsningen med väg 1324 

vid Sjunnerup norr om Höörs tätort. Sträckan är ca 3,4 kilometer lång och går till hälften genom Höörs 

tätort och till hälften utanför tättbebyggt område. Vägen är av vanlig vägtyp med ett körfält i vardera 

färdriktningen hela sträckan. Vägbredden är ca 9,5 meter utmed större delen av sträckan, men så bred 

som 11-13 meter söderut i anslutning till cirkulationsplatsen. Hastighetsgränsen är 50 km/tim inom 

tättbebyggt område. Närmast tätorten har ca 500 meter av vägen hastighetsgränsen 70 km/tim, som 

därefter höjs till 80 km/tim.  

I cirkulationsplats Höör möter väg 23 väg 13 och inom tätorten ansluter också den statliga vägen 1335. 

I övrigt finns ett femtontal anslutningar mot kommunala gator inom tättbebyggt område. Utanför 

tättbebyggt område ansluter ett fåtal enskilda vägar samt väg 1324 som avgränsar utredningsområdet i 

norr. 

Väg 13 Höörs tätort – trafikplats Norrehe (Hörby) 

Riksväg 13 inom utredningsområdet sträcker sig från trafikplats Norrehe (E22) i söder till 

cirkulationsplats Höör i Höörs tätort, där vägen möter riksväg 23. Sträckan är ca 10,5 kilometer lång 

varav drygt tre kilometer tillhör Höörs kommun och resterande sträcka tillhör Hörby kommun. Vägen 

ligger utanför tättbebyggt område men passerar de tättbebyggda områdena Höör, Röinge och 

Ludvigsborg. Vägen är i sin helhet av vanlig vägtyp med ett körfält i vardera färdriktningen. 

Vägbredden är ca nio meter utmed hela sträckan och hastighetsgränsen är 90 km/tim. 
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Figur 7. Anslutande statliga vägar – vägnummer som anges i kartan hör samman med blå prick 
utmed med väg 13 eller 23 och avser väganslutningen på den sidan av pricken som vägnumret är 

angett. 
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Trafikflödena i stråket och utmed väg 23/E22  i anslutning till stråket framgår av nedanstående figur.  

 

Figur 8. Trafikflöden ÅDT (Trafikverket 2015) 

I nedanstående diagram framgår trafikutvecklingen under de senaste 20 åren. Även den tunga trafiken 

har ökat i området, vilket tydliggörs av ytterligare diagram.  
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Figur 9 Trafikutveckling på berörda vägar under senaste 20 åren. *Väg 13 Norr om Höör avser år 

2010 rep 2014 istället för 2011 och 2015. 

 

 
 

 

Figur 10 Andelen tung trafik på berörda vägar under senaste 20 åren. *Väg 13 Norr om Höör avser 

år 2010 rep 2014 istället för 2011 och 2015. 

 

Andelen genomgående trafik på väg 23 mellan norra Höör och E22 vid Rolsberga har bedömts genom 

trafikanalyser i Emme/Sampers. Det är denna trafik som har potential att flytta över till väg 13 via 

Ludvigsborg istället för 23 via Ringsjöarna. Totalt har trafikanalyser visat att ca 5000 fordon har 

potential att flytta från väg 23 till väg 13, fördelat på 4400 pb, 300 lbu och 300 lbs. Se vidare 

beskrivning av nollalternativet längre ned i detta kapitel.  

 

Trafiksäkerhet 

Utdrag ur STRADA har gjorts för tioårsperioden 2006-2015. De olyckor som rapporterats redovisas 

per delsträcka nedan. Cirkulationsplatsen där de olika alternativen möts redovisas separat. 

Väg 23 Höörs tätort - Ekeröd 

26 trafikolyckor med personskada har rapporterats på sträckan mellan väg 1324 norr om Höör och 

cirkulationsplats Höör, varav 19 lindriga olyckor, fem måttliga olyckor, en allvarlig olycka och en 

dödsolycka. Den vanligaste olyckstypen är upphinnandeolyckor (7) följt av mötesolyckor (5), 

avsvängandeolyckor (4) och singelolyckor med motorfordon (4). Personbilar har varit involverade i 23 

av 26 olyckor.  
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Trafikantkategori/ 
I konflikt med Singel Djur Cykel Moped MC 

Person-
bil 

Cykel 1 
     

MC 1 
     

Personbil 3 1 1 
 

2 16 

Lastbil 
   

1 
  

 

 

Olyckorna har jämn spridning utmed sträckan. Olyckan med allvarlig skada inträffade nära 

Industrigatan i Höör och beskrivs enligt utdraget som en smitningsolycka där en personbil körde på en 

cyklist efter att ha varit nära att krocka med andra personbilar. Dödsolyckan inträffade strax söder om 

Industrigatan då en personbil av okänd anledning kommit över på fel sida av vägen och kolliderat med 

mötande personbil. 

Väg 13 Höörs tätort – trafikplats Norrehe 

Under perioden 2006-2015 har 20 trafikolyckor med personskada rapporterats på väg 13 mellan 

cirkulationsplats Höör och trafikplats Norrehe utanför Hörby tätort. Av dessa var 10 lindriga olyckor, 

sex allvarliga olyckor och fyra dödsolyckor. Trafikplats Norrehe ingår ej i nedanstående 

sammanställning. 

 

Trafikantkategori/ 
I konflikt med Singel Djur 

Fot-
gängare 

Moped Person-
bil 

Fotgängare 1     

Cykel 1 
  

 
 

Personbil 4 1 1 1 6 

Lastbil 
  

1  3 

Buss     1 

 

Två av de allvarliga olyckorna inträffade strax norr om kommungränsen mellan Höör och Hörby. Den 

ena inträffade efter att en förare i personbil gjort en omkörning strax innan en dold högerkurva, inte 

hunnit tillbaka till sitt körfält och kolliderat med en personbil i mötande riktning. Den andra allvarliga 

olyckan var en upphinnandeolycka som involverade fyra personbilar i samband med att en av dem 

skulle svänga vänster.  

 

Två av de allvarliga olyckorna involverade oskyddade trafikanter, den ena en fotgängare som halkade 

på en isfläck på en gångbana/trottoar, och den andra en mopedist som blev påkörd av en personbil i 

Fulltoftakorset efter att ha kört ut utan att stanna vid stopp.  En av de allvarliga olyckorna var en 

singelolycka där en personbil fått sladd och åkt i diket på sträckan mellan Ludvigsborg och Fulltofta. 

Den sjätte allvarliga olyckan involverade två personbilar som kolliderade i Fulltoftakorset. 

 

Av dödsolyckorna inträffade den ena också strax norr om kommungränsen där en personbil fick sladd 

och frontalkrockade med en tung lastbil i mötande körfält. En dödsolycka inträffade söder om 

Fogdaröd utanför Höörs tätort, det var en upphinnandeolycka där en personbil körde in i 

framförvarande personbil som stod och väntande på grund av ett vägarbete. En dödsolycka inträffade 

strax söder om Ludvigsborg efter att en personbil av okänd anledning kommit över i fel körfält och 

frontalkrockat med en buss. Vid tillfället rådde tät dimma och fläckvis halka på vägen. Den fjärde 

dödsolyckan var en suicidolycka norr om Ludvigsborg. 
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Den aktuella sträckan är försedd med fyra ATK-mätstationer placerade enligt bilden nedan. Kameror 

har funnits utmed sträckan sedan 2009.  

 

Figur 11. Placering av ATK utmed sträckan 

 

Kollektivtrafik 

Väg 23 Höörs tätort – Ekeröd 

Höörs tågstation ligger utmed Södra Stambanan och har tillgång till både Öresundståg och Pågatåg 

vilket ger goda kollektiva resmöjligheter inom Öresundsregionen. En ringbusslinje trafikerar väg 23 

inom utredningsområdet. Hållplatserna Pumpvägen (vid City Gross) och Ekeröd N. Rörumsvägen 

ligger utmed väg 23 inom utredningsområdet.  

Väg 13 Höörs tätort – trafikplats Norrehe (Hörby) 

Sträckan trafikeras av regionbuss 470 mellan Höör och Hörby. Linjen går utmed väg 13 från Hörby 

tätort till Ludvigsborg där bussen svänger in västerut och kör småvägar till Höörs tätort. Mellan 

Ludvigsborg och E22 finns tre hållplatser utmed väg 13. Samtliga hållplatslägen är utformade med 

bussficka och det saknas utrustning så som väderskydd, sittplatser och belysning.  

Oskyddade trafikanter 

Väg 23 Höörs tätort – Ekeröd 

Från cirkulationsplatsen och ca 1,3 kilometer norrut saknas trottoarer för gående, och oskyddade 

trafikanter som vill färdas utmed väg 23 hänvisas till den relativt breda vägrenen. Det finns dock 

möjlighet att gå och cykla på parallella gator och cykelvägar. I den norra delen av tätorten finns 

separerad gång- och cykelväg utmed vägens västra sida. Cirkulationsplats Höör är stor, bara 

rondellytan har en diameter på nära 70 meter, och den utgör en barriär för gående. Enda platsen man 

som gående och cyklist kan korsa cirkulationsplatsen är i det västra anslutande benet där det finns ett 

övergångställe. Ett lokalt besöksmål, i synnerhet för barn och ungdomar, är Jeppavallen som ligger 
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utmed cirkulationsplatsens sydöstra del. En upptrampad stig och observationer på plats vittnar om att 

det finns en vilja att kunna passera över väg 23 i cirkulationens södra ben.  

Den som angör cirkulationsplatsen via övergångstället i nordväst gör en ”omväg” på ca 400 meter om 

han eller hon tar den avsedda vägen i gång- och cykeltunnel söder om cirkulationen, jämfört med att 

gena över cirkulationsplatsens södra ben.  

 

Figur 12. Trafiknäten i anslutning till cirkulationsplats Höör, där blåstreckade linjer är gång- och cykelnät.  

 

Väg 13 Höörs tätort – trafikplats Norrehe (Hörby) 

På sträckan från cirkulationsplats Höör och österut saknas trottoarer men det finns parallella gång- 

och cykelvägar i kommunal ägo som förbinder områdena på vardera sidan om väg 13. Utmed 

resterande väg 13 finns en smal vägren på vardera sidan om vägen och det saknas separerade gång- 

och cykelvägar. Gång och cykling mellan Höör och Ludvigsborg respektive Ludvigsborg till Hörby är 

möjlig i blandtrafik utmed väg 1341, vilket är en mindre trafikerad väg än riksväg 13. Väg 1341 ansluter 

till en gång- och cykelväg söder om E22. Detta alternativ för fotgängare och cyklister är inte den 

genaste vägen och innebär som sagt att man får färdas i blandtrafik med motorfordon. Den som går till 

och från bussen utmed riksväg 13 måste använda vägrenen som är helt utan separation från 

motortrafiken. Tidigare framtagen Cykel-ÅVS belyser nuvarande förutsättningar samt problembild för 

cykling i stråket. Detta hanteras därmed inte i denna ÅVS utan denna tidigare framtagna ÅVS 

avseende cykel beaktas. 

Cirkulationsplats Höör 

Under perioden 2006-2015 har 12 trafikolyckor med personskada rapporterats i och i direkt 

anslutning till cirkulationsplats Höör. Av dessa var nio lindriga olyckor, två måttliga olyckor och en 

allvarlig olycka.  Den vanligaste olyckstypen var upphinnandeolyckor (5) följt av singelolyckor med 

motorcykel (2) och olyckor i samband med backning, vändning eller u-sväng (2).  

Trafikantkategori/ 
I konflikt med Singel Cykel 

Person-
bil 

Cykel 1 1 
 

MC 2 
  

Personbil 
 

1 5 

Lastbil 
  

2 
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Den allvarliga olyckan involverade en cyklist som skulle köra upp på väg 13 från en anslutande stig. 

Cyklisten ramlade på grund av hål och gropar i slänten. 

 

Natur- och kulturvärden 

Inom och i närheten av utredningsområdet finns flertalet natur- och kulturvärden. Mellan 

Ludvigsborg och Hörby ligger de områden med störst naturvärde och som är klassade som 

naturreservat och Natura 2000. Dessa utgörs av naturreservat Fulltofta Gård och Naturreservat Östra 

Fulltofta.  

 

Figur 13 Natur och-kulturvärden i och kring utredningsområdet. 
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I nedanstående figur framgår även Natura 2000-områden i rött respektive blått. De blåmarkerade 
områdena är utpekade enligt art och habitatsdirektivet och angränsar på tre ställen till befintlig väg 13. 
 
 
 

 
Figur 14. Natura 2000-områden i närheten av utredningsområdet, här markerat i rött respektive 
blått.  

 
 

I Höörs kommuns Naturvårdsprogram från 2012 pekas värdefulla naturområden ut inom kommunen. 

I nedanstående figur är de definierade områdena utpekade i en karta. Enligt kartbilden är det främst 

fem området som kan komma att beröra denna åtgärdsvalsstudie: 
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Figur 15. Värdefulla naturområden enligt Höör kommuns Naturvårdsprogram från 2012.  

 

51. Klevahill-Ekeröd – Mycket höga naturvärden med allt ifrån öppna betesängar till skogsmark.  

52. Alkärr vid Klevahill – Mycket höga naturtvärden som till stor del består av artrika alkärr. 

65. Jeppavallen-Järabacken – Mycket höga naturvärden som består av ekhagsmarker och en 

betesmark. Genom området söder om väg 13 går en motionsslinga. 

66. Fogdaröd – Mycket höga naturvärden som består av en stor variation, exempelvis ekhagar, 

betesmarker och alkärr.  

67. Fogdarödsskogen – Mycket höga naturvärden med ädellövsskog. Genom området ligger 

Lerbäcken och området är ett viktigt friluftsområde för boende i Höörs tätort.  

 

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien 

Eventuell ut-/ombyggnad av väg 23 norr om Höör, dvs. sträckan Ekeröd-Sandåkra, kommer att 

påverka stråket längs hela väg 23 och 13 söder om Höör, liksom till viss del även utbyggnaden av E22 

kommer att göra. Denna och den parallella åtgärdsvalsstudien ansluter till varandra vid Ekeröd och 

det är därför viktigt att båda utredningarna samordnas. 

Enligt samrådsförslag till ny översiktsplan för Höör (2012) är inriktningen att bygga fler bostäder i ett 

stort öster om väg 13 och 23 vid Klevahill och Fogdaröd. Längs väg 23 i norr finns även planer på att 

bygga ett större verksamhetsområde. Även den gällande översiktplanen från 2002 innefattar samma 

utbyggnadsområden i denna del av kommunen. Se figur nedan.   
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Figur 16. Utbyggnadsområden enligt samrådsförslag till ny översiktsplan för Höör (2012). 
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Även i Hörby kommuns översiktplan beskrivs viss utveckling av närområdet. I översiktplanen är det 

tydligt att det förutom utveckling av tätorten Hörby finns viss fokus på att utveckla de lokala kärnorna 

som bland annat består av Ludvigsborg. I översiktplanen framgår även att väg 13 mot Höör är ett 

viktigt stråk för att stärka tillgängligheten och binda samman Hörby kommun. Även vägen mellan 

Södra Rörum och Ludvigsborg ekas ut, liksom vägen mellan Södra Rörum och Höör.   

 

 

Figur 17. Viktiga knutpunkter och stråk enligt Hörbys översiktsplan (antagen 2016) 

  

I Hörby kommun bor det ca 15000 invånare (2015). Enligt” Resvanor Syd” från 2013 tar 70% bilen till 

arbetet, medan 10% tar bussen, 10% cyklar och 7% går. Detta kan jämföras med att 58% av 

befolkningen i Skåne tar bilen till sitt arbete, 19% åker buss/tåg och 22% går/cyklar. Detta tyder på att 

man i Höör i större utsträckning åker bil samt går/cyklar än i Skåne generellt på bekostnad av 

kollektivtrafikresorna.   
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Risker och konsekvenser för ny sträckning av väg 23 (nollalternativ) 

En förutsättning för studien är att den genomgående trafiken på väg 23 mellan Höör och Rolsberga 

styrs om till stråket på väg 13 och E22 via Hörby. Detta innebär att vägen skyltas om och att den 

genomgående trafiken styrs till det nya stråket. Hur detta ska åstadkommas i realiteten hanteras inte i 

denna ÅVS, men är en kombination av åtgärder för ökad framkomlighet i stråket  på väg 13 och E22 

Höör-Hörby-Rolsberga samt hastighetsreducerande åtgärder i stråket på befintlig väg 23 mellan Höör 

och Rolsberga via Ringsjösundet. Genomförda trafikanalyser visar att ca 4000 fordon per dygn (ÅDT) 

är genomåkande fordon på väg 23 som kommer från norr om Höör och ska söder om Rolsberga. 

Trafikanalyserna visar även att ca 1000 fordon per dygn (ÅDT) kommer från norra delen av Höör och 

också skulle kunna attraheras av en uppgradering av väg 13 söder om Höör. Dessa 5000 fordon (ÅDT) 

kan tänkas ändra ruttval från befintlig väg 23 mellan Ringsjöarna till den nya sträckningen via Hörby. 

Se illustration över hur väg 23 leds om nedan.  

 

Figur 18. En förutsättning för denna studie är att väg 23 mellan Höör och Rolsberga leds om från 

nuvarande väg 23 via Ringsjöarna (turkosstreckad linje) till befintlig väg 13 och E22 (turkos linje) 
söder om Höör.  
 

Den, i tidigare kapitel, nämnda problembilden beskriver främst problem på dagens vägsystem mellan  

Ekeröd och Hörby med dagens förutsättningar och trafikflöden. Nedan lyfts och beskrivs istället 

eventuella risker och konsekvenser med att leda om väg 23 till väg 13 utan åtgärder på nuvarande 

vägnät. Att leda om trafiken kräver dock åtgärder på både befintlig väg 23 och väg 13. Följande risker 

har definierats i utredningen och i workshops: 
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 Ökad trafikmängd på väg 13 söder om Höör. 

o Minskad tillgänglighet och ökade barriäreffekter för boende i Ludvigsborg. 

o Negativa miljöeffekter för boende i Ludvigsborg. 

o Minskad tillgänglighet och ökade barriäreffekter för boende utmed väg 13 i östra 

Höör/Fogdaröd. 

o Negativa miljöeffekter för boende utmed väg 13 i östra Höör/Fogdaröd. 

o Försämrad trafiksäkerhet både på sträcka och i korsningspunkter. 

o Flytt av personbilstrafik medför mindre kundunderlag för handel etc. utmed vägen.  

o Negativ påverkan på vilda djur och dess möjlighet att leva och röra sig i stråket.  

 Ökad trafikmängd vid trafikplats Norrehe och E22 mellan trafikplats Norrehe och Rolsberga. 

o Minskad trafiksäkerhet i trafikplats Norrehe. 

o Ökad belastning i trafikplats Norrehe kan innebära kapacitetsproblem. 

 Längre resväg på ca 6km om man ska följa vägvisning via Hörby, dock en likvärdig restid. 

o Ökade miljöeffekter och utsläpp från fordon då de åker en längre sträcka. 

Samtidigt som ovanstående risker och konsekvenser finns med en omledning av väg 23 via väg 13 och 

E22 tillkommer nyttor för befintlig väg 23 via Ringsjösundet. Dessa belyses dock inte i denna studie. 

Nedanstående åtgärdsförslag förutsätter en omledning av trafiken från väg 23 till väg 13. 

Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera) 

VGU, vägars gator och utformning, används som referensmaterial för utformningskriterier. 

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram regler för 

Vägars och Gators utformning (VGU). Dessa kan delas in i tre olika delar; övergripande krav, krav 

samt råd. Nedan anges krav på vad som ska rymmas i en sektion för 2+1-väg samt råd för bredder. 

 

 Totalt V K1 K2 Vm M Vm K1 V 

2+1 sträckor 

Vid ombyggnad av bef 13 meter väg 

Med separerad gång- och cykeltrafik 13 0,5 3,5 3,25 0,45 0,3 0,75 3,75 0,5 

Utan separerad gång- och cykeltrafik 13 0,75 3,25 3,25 0,45 0,3 0,75 3,5 0,75 

1+1 sträckor 

Vid ombyggnad av bef 9 meter väg 

Med separerad gång- och cykeltrafik 9 0,5 3,5 - 0,35 0,3 0,35 3,5 0,5 

Utan separerad gång- och cykeltrafik 9 0,75 3,25 - 0,35 0,3 0,35 3,25 0,75 

Figur 19. VGU krav på sektion och råd om bredder 
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Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) workshop 

Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Till detta hör ett 

funktionsmål avseende tillgänglighet och jämställdhet samt ett hänsynsmål avseende säkerhet, miljö 

och hälsa (Regeringens proposition 2008/09:93). 

Funktionsmål – tillgänglighet och jämställdhet Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 

säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov. 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt (den så kallade 

nollvisionen) samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

De miljökvalitetsmål som berör denna ÅVS är 

Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft samt målet 

Bara naturlig försurning. 

 

Regionala och objektspecifika mål 

1. ”Bättre tillgänglighet – nationellt, regionalt och lokalt för både personer och gods” 

1.1 – Det ska finnas möjlighet för oskyddade trafikanter att färdas separerat från motortrafiken 

i ett gent och anpassat nät 

1.2 – Väg 13 och 23 ska kunna hantera ökade transporter utan att försämra tillgängligheten för 

andra trafikanter 

1.3 – Vägen ska fungera för olika typer av trafik, där hantering av befintlig och ökad tung trafik 

och de anspråk som de tunga transporterna ställer krav på ska kunna fungera tillsammans 

med personbilstrafiken och kollektivtrafiken 

1.4 – Föreslagna åtgärder ska minska barriäreffekterna för oskyddade trafikanter vid 

korsningar på väg 23 i Höörs tätort och väg 13 Ludvigsborg samt vid rekreationsområden  

1.5 – Stråket ska fungera som en funktionell länk för långväga trafik genom Skåne 

2. ”Bättre trafiksäkerhet” 

2.1 – Inga dödsolyckor ska inträffa utmed delsträckorna (Nollvisionen) 

2.2 – Det ska finnas trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter där det finns samlade 

behov av att passera väg 23 och 13. 

2.3 – Vägens utformning ska leda till att olika trafikanters anspråk hanteras på ett sätt som 

hindrar konflikter mellan trafikanterna 

3. ”Bättre förutsättningar för god bebyggd miljö” 

3.1 – Människor som bor utmed sträckan ska inte drabbas av trafikbuller och vibrationer som 

överskrider gällande riktvärden 

3.2 – Boende i stråket ska inte få försämrad boendemiljö i framtiden.  

3.3 – Minskade effekter från framförallt godstrafiken på befintlig riksväg 23 mellan Höör och 

Rolsberga. 

3.4 Väginfrastrukturens och trafikens samlade negativa konsekvenser ska minska till förmån 

för en god bebyggd miljö. 
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Pröva tänkbara lösningar 

Bruttolista 

I ett första skede har en bruttolista på tänkbara åtgärder preciserats enligt fyrstegsprincipen som sedan analyserats genom en bedömning av måluppfyllelse 

och bedömning av kostnader. Åtgärdernas måluppfyllese baseras på en jämförelse med nollalternativet, dvs. med en flytt av väg 23 till 13 (åtgärd 1). Följande 

åtgärder har diskuterats på genomförda workshops, där de stora vägdragningarna framgår av nedanstående bild.   

Nr. 
Mål som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
(Låg/Medel/Hög)  

Bedömning 
genomför-
barhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

1 
Trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny skyltning och nya 
trafikföreskrifter för att styra trafik 
till väg 13 istället för väg 23 

2 Medel Hög  
Denna åtgärd är en förutsättning för studien och åtgärden 
kommer inte att effektbedömas för sig själv. Utgör 
nollalternativ för effektbedömningen.  

2 Tillgänglighet 
Kollektivtrafik mellan Höör och 
Hörby 

2 Medel Hög Ja 

Förbättrad kollektivtrafik på väg 13 mellan Höör och Hörby 
minskar behovet av bilresor utmed sträckan. Gäller det 
lokala perspektivet Höör-Hörby och avlastar inte biltrafiken 
i ett större stråksammanhang (t ex Malmö-Hässleholm). 
Ambitionen bör vara att åtgärden inte bör påverka befintlig 
linje på mindre vägar mellan orterna.  

3 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Bygg ut E22  till motorväg hela 
sträckan mellan Hörby och Lund. 

3 Medel Hög Nej 
Tas med i projekt för utbyggnad av E22 och inte i denna 
ÅVS. 

4 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Ombyggd trafikplats Norrehe där 
väg 13 och E22 möts. 

3 Medel Hög Ja 

Innebär ny ramp norrifrån väg 13 mot södergående riktning 
på E22 samt ny ramp söderifrån E22 mot väg 13 i nordlig 
riktning.  
Åtgärder utförs förslagsvis så att de är kompatibla med en 
framtida utbyggnad av E22 till motorväg på sträckan.  

5 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Ombyggnad till 2+1-väg på befintlig 
sträcka på väg 23 mellan Höör och 
Ekeröd samt på väg 13 mellan Höör 
och Hörby.  

3 Medel Hög Ja 
Innebär en breddning av vägen från ca 9 m till 13m på en 
stor del av sträckan och därmed intrång i befintligt 
landskap. Se blå sträckning i Figur 20 nedan. 

6 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny 2+1-väg mellan Norra 
Rörumsvägen (väg 1324) på väg 23 
och väg 13 söder om Ludvigsborg 
samt ombyggnad av befintlig väg 13 
söder om Ludvigsborg. 

4 Medel Medel Ja Se röd sträckning i Figur 20 nedan. 
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Nr. 
Mål som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
(Låg/Medel/Hög)  

Bedömning 
genomför-
barhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

7a 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny 2+1-väg mellan väg 23 strax norr 
om ”CityGross” och väg 13 norr om 
Ludvigsborg samt ombyggnad av 
väg 23 och 13 till 2+1-väg resterande 
sträcka. 

4 Medel Medel Ja Se grön sträckning i Figur 20 nedan. 

7b 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny 2+1-väg mellan väg 23 strax norr 
om Södra Rörumsvägen (väg 1335) 
och väg 13 norr om Ludvigsborg 
samt ombyggnad av väg 23 och 13 
till 2+1-väg resterande sträcka. 

4 Medel Medel Nej Se gul sträckning i Figur 20 nedan. 

8 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny väg väster om Ringsjöarna 4 Låg Låg Nej 
Utredd i tidigare studie och där ej bedömd som 
genomförbar åtgärd. Tas därmed inte med i vidare 
bedömningar i denna ÅVS.  

9 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet, 
boendemiljö 

Ny 2+1-väg förbi Ludvigsborg  4 Låg Medel Nej 
Bedöms ha låg effekt mot målen i förhållande till andra 
studerade alternativ. Innebär bland annat längre färdväg än 
nollalternativet. Se lila sträckning i Figur 20 nedan. 

10 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Ombyggd korsning mellan väg 13 
och 23 för att tydligare prioritera 
det nya stråket för väg 23 

4 Medel Medel Ja  

11 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Gång och cykelväg utmed väg 13 
mellan Höör och Hörby 

4 Hög Medel Ja 
Beslut om åtgärder längs befintlig väg 13 finns i tidigare 
ÅVS för cykelväg mellan Höör och Hörby. Åtgärder i den 
studien ska beaktas i lösningsförslagen.  

12 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Cykelväg utmed väg 23 Ekeröd-
Tjörnarp 

3 Medel Medel Nej 
Drygt 4,5 km inom utredningsområdet mellan väg 1324 och 
1369/1975.  Behandlas i parallell ÅVS för väg 23 Ekeröd-
Sandåkra. 

13 
Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Trimningsåtgärder för befintliga 
vägsträckor med vänstersvängsfält 
och vänsterpåsvängskörfält 

3 Hög Medel Ja 

Vänsterpåsvängskörfält i korsningar, trimningsåtgärder i 

mindre korsningar. Vilka anslutningar kan stängas. 

Konkretisering av åtgärdförslag.   

14 Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Planskild passage över/under väg 13 
för gång- och cykel vid Ludvigsborg 

4 Hög Medel Ja  

15 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 

Trafikplats vid framtida korsning 
väg 13/23 

4 Hög Medel Ja Aktuellt i blå, gul, grön och röd sträckning.  

16 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 

Trafikplats korsning väg 23 vid 
norra infarten till Höör 

4 Hög Medel Ja Aktuellt i gul, grön och röd sträckning.  
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Nr. 
Mål som 
hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
(Låg/Medel/Hög)  

Bedömning 
genomför-
barhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

17 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 

Trevägskorsning vid framtida 
korsning väg 13/23 

2 Låg  Hög Ja Aktuellt i blå, gul, grön och röd sträckning.  

18 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 

Trevägskorsning väg 23 vid norra 
infarten till Höör 

2 Medel Hög Ja Aktuellt i gul, grön och röd sträckning.  

19 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 

Ombyggd korsning vid infart till 
Ludvigsborg (väg 1340/1341) 

2 Medel Hög Ja Aktuellt i blå, gul och grön sträckning.  

20 
Tillgänglighet, 

trafiksäkerhet 
Trafikplats vid Ludvigsborg 4 Medel Medel Ja Aktuellt i blå, gul och grön sträckning.  

 

 
Regional och objektspecifik målanalys 

Utifrån den objektspecifika målanalysen är åtgärd 11 (gång- och cykelväg i stråket) den åtgärd med högst måluppfyllelse. De åtgärder med lägst måluppfyllelse 

är åtgärd 2 (kollektivtrafik) samt åtgärd 1 (omskyltad färdväg). Utökad kollektivtrafik innebär dock få negativa konsekvenser liksom även utbyggnad av E22 

samt tillhörande trafikplats vid dess nuvarande planskilda korsning med väg 13. Inte heller bedöms flertalet av åtgärderna för en ny väg/förbifart ha så många 

negativa konsekvenser sett till de objektspecifika målen.  

Sammanvägd målanalys -> Paketeringsförslag 

Flera av ovanstående åtgärder ligger utanför avgränsningen och tas därför inte med i följande effektbedömning med följande förklaring: 

 Åtgärd 1 – Detta är en förutsättning för åtgärdsvalsstudien och ingår i alla föreslagna alternativ.  

 Åtgärd 3 – Att bygga ut E22 och dess trafikplatser till motorväg söder om Hörby skulle innebära en snabbare färdväg via E22 och väg 13 än befintlig 

väg 23 vid Ringsjöarna. Åtgärden ligger dock utanför avgränsningen och hänvisas till annan process.  

 Åtgärd 8 – Att bygga en helt ny väg väster om Ringsjöarna har en låg måluppfyllelse och innebär även en betydligt högre kostnad än övriga åtgärder. 

Åtgärden bedöms därför inte vara samhällsekonomiskt effektiv.   
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I den sammanvägda målanalysen görs bedömningen om att följande alternativa åtgärdspaket sammanvägt skulle ge en bra måluppfyllelse.  

Paket Namn Förklaring 
Ingående 
lösningar 

A Paket Kollektivtrafik Utökad kollektivtrafik Höör-Hörby 2 

B Paket Blå 
2+1-väg i befintlig sträckning av väg 13 mellan E22 och Höörs tätort väster om Fogdaröd där vägen fortsätter i ny 
sträckning med anslutning till väg 23 vid Södra Rörumsvägen. Utbyggda korsningar vid E22 i Hörby och väg 23/13 i 
tätorten Höör. Separerad GC utmed väg 13 i befintlig sträckning. 

5, 10, 11 

C Paket Röd 
2+1-väg i befintlig sträckning av väg 13 mellan E22 och Ludvigsborg. Ny 2+1-väg mellan Ludvigsborg och Ekeröd.  
Utbyggda korsningar vid E22 i Hörby och väg 23/13 i Höör. Separerad GC utmed vägen 13 i befintlig sträckning. 

5, 6, 11 

D Paket Grön 
2+1 väg i befintlig sträckning av väg 13 mellan E22 och strax innan Fogdaröd. Ny 2+1-väg från öster om Fogdaröd till 
norr om Citygross/söder om Ekeröd. Utbyggda korsningar vid E22 i Hörby och väg 23/13 i Höör. Separerad GC 
utmed väg 13 i befintlig sträckning. 

5, 7a, 11  

E Trimning Trimningsåtgärder i befintlig sträckning (väg 13) 10, 13 

F Hög korsningsstandard 
Avser planskildheter där ny förbifart möter befintlig väg 23 och 13 och går att kombinera med Paket Blå, Röd och 
Grön.  

15, 16, 20 

G Lägre korsningsstandard Avser vänstersvängskörfält samt accelerationskörfält för vänstersvängande.  
14, 17, 18, 
19 
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Figur 20. Större åtgärder/förbifarter samt åtgärder enligt tidigare framtagen cykel-ÅVS som ska beaktas i 

åtgärdsarbetet  



  36 (43) 

 

Effektbedömning 

L
ö

s
n

in
g

/

p
a

k
e

t 

Samhällsekonomi 
Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning 
av största nyttorna/effekterna (+/-) 
samt bedömning av hur de förhåller sig 
till kostnaden. 

Fördelning 
Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i samhället? Ta 
upp de fördelningar där stora skillnader kan uppstå. 

Transportpolitisk 
Ta upp de mest betydande bidragen 
(+/-) till uppfyllande av de 
transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Åtgärds-
kostnad 
I tusen 
kronor 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän 
kommentar samt 
motiv till bort-
sortering om Nej 

A
 -

 K
o

ll
ek

ti
v

tr
a

fi
k

 

 Personer utan tillgång till bil och/eller körkort gynnas av 

förbättrad kollektivtrafik. T ex ungdomar och äldre. Även 

positivt ur jämställdhetssynpunkt då kvinnor i regel har 

lägre tillgång till bil än män. 

 

Boende utmed sträckan gynnas enbart om hållplatser 

finns mellan Hörby och Höör, annars missgynnas de av 

försämrad kollektivtrafik gentemot nuläget. 

+ Fler kan välja högkvalitativ 

kollektivtrafik för resor mellan Höör 

och Hörby. 

 

Beror på 

turtäthet 

etc.  

Nej  
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L
ö

s
n

in
g

/

p
a

k
e

t 

Samhällsekonomi 
Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning 
av största nyttorna/effekterna (+/-) 
samt bedömning av hur de förhåller sig 
till kostnaden. 

Fördelning 
Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i samhället? Ta 
upp de fördelningar där stora skillnader kan uppstå. 

Transportpolitisk 
Ta upp de mest betydande bidragen 
(+/-) till uppfyllande av de 
transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Åtgärds-
kostnad 
I tusen 
kronor 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän 
kommentar samt 
motiv till bort-
sortering om Nej 

B
 –

 P
a

k
et

 B
lå

 

- Åtgärden löser bara delar av 

problemen, bristerna i Norra delen av 

Höörs tätort kvarstår. 

Se alt D. 

Män är överrepresenterade i olycksstatistiken för 2006-

2015 och vinner särskilt på att vägen blir mer trafiksäkert 

utformad. Män har generellt högre tillgång till en bil, t ex 

i hushåll med en bil, än kvinnor. Män gynnas därför 

möjligen mer än kvinnor av åtgärderna. 

 

Åtgärderna ökar framkomligheten på väg 13 vilket leder 

till nyttor lokalt och regionalt. Såväl privatbilister som 

transportföretag och näringsliv vinner på att 

framkomligheten ökar.  

Ökad barriäreffekt till följd av åtgärderna riskerar att 

försämra boendemiljön då rörligheten inskränks. Att 

boende utmed vägen blir mer bilberoende är negativt för 

klimat och hälsa. 

 

Ombyggnad till 2+1 gör att vägen blir en större barriär än 

idag vilket framför allt är negativt för barn. Även äldre 

personer och grupper som av olika skäl har begränsat 

tillgång till bilen begränsas. 

- Intrång på begränsad del av Höörs 

tätort i anslutning till befintlig 

cirkulationsplats mellan väg 13 och 23, 

som idag är obebyggd. 

- Avlastar inte den norra delen av Höörs 

tätort som fortsatt belastas av 

genomfartstrafiken, innebär ingen 

förbättring avseende tillgänglighet, 

framkomlighet eller trafiksäkerhet 

inom denna del av tätorten. 

- Gör intrång på område som är utpekat 

som utbyggnadsområde för bostäder 

enligt samrådsförslag till ny 

översiktsplan för Höör (2012).  

- Gör intrång på område som utpekats 

som värdefullt naturområde enligt 

Höör kommuns Naturvårdsprogram 

från 2012. 

300 000 - 

500 000 

Tkr  

Ja Den lägre 

kostnaden i 

intervallet avser 

kostnad utan 2 

nya trafikplatser 

och nya ramper 

vid E22. 

Åtgärdskostnad 

inkluderar 

kostnader för 

GC-åtgärder och 

trimningsåtgärd

er i mindre 

korsningar samt 

parallellvägnät.  
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L
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in
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a
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e
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Samhällsekonomi 
Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning 
av största nyttorna/effekterna (+/-) 
samt bedömning av hur de förhåller sig 
till kostnaden. 

Fördelning 
Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i samhället? Ta 
upp de fördelningar där stora skillnader kan uppstå. 

Transportpolitisk 
Ta upp de mest betydande bidragen 
(+/-) till uppfyllande av de 
transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Åtgärds-
kostnad 
I tusen 
kronor 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän 
kommentar samt 
motiv till bort-
sortering om Nej 

C
 –

 P
a

k
et

 r
ö

d
 

Se alt D. Män är överrepresenterade i olycksstatistiken för 2006-

2015 och vinner särskilt på att vägen blir mer trafiksäkert 

utformad. Män har generellt högre tillgång till en bil, t ex 

i hushåll med en bil, än kvinnor. Män gynnas därför 

möjligen mer än kvinnor av åtgärderna. 

 

Åtgärderna ökar framkomligheten på väg 13 vilket leder 

till nyttor lokalt och regionalt. Såväl privatbilister som 

transportföretag och näringsliv vinner på att 

framkomligheten ökar.  

Ökad barriäreffekt till följd av åtgärderna riskerar att 

försämra boendemiljön då rörligheten inskränks. Att 

boende utmed vägen blir mer bilberoende är negativt för 

klimat och hälsa. 

 

Ombyggnad till 2+1 gör att vägen blir en större barriär än 

idag vilket framför allt är negativt för barn. Även äldre 

personer och grupper som av olika skäl har begränsat 

tillgång till bilen begränsas. 

- Omfattande intrång på obebyggd 

miljö och orört landskap på en lång 

sträcka. 

 

- Flertalet hushåll berörs och får sin 

boendemiljö kraftigt förändrad. 

 

+ Höörs tätort avlastas helt från 

genomfartstrafik på väg 23 vilket är 

gynnsamt för utveckling av orten och 

för att förbättra boendemiljön i orten. 

 

+ Ludvigsborg tätort avlastas helt från 

genomfartstrafik från väg 23 vilket är 

gynnsamt för utveckling av orten och 

för att förbättra boendemiljön i orten. 

 

+ Framkomligheten för 

genomfartstrafik ökar 

 

+ Förekomst av konfliktpunkter mellan 

motorfordon och oskyddade trafikanter 

minimeras vilket är positivt för 

trafiksäkerheten 

400 000 - 

700 000 

Tkr 

Ja Den lägre 

kostnaden i 

intervallet avser 

kostnad utan 2 

nya trafikplatser 

och nya ramper 

vid E22. 

Åtgärdskostnad 

inkluderar 

kostnader för 

GC-åtgärder och 

trimningsåtgärd

er i mindre 

korsningar samt 

parallellvägnät.  
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Samhällsekonomi 
Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning 
av största nyttorna/effekterna (+/-) 
samt bedömning av hur de förhåller sig 
till kostnaden. 

Fördelning 
Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i samhället? Ta 
upp de fördelningar där stora skillnader kan uppstå. 

Transportpolitisk 
Ta upp de mest betydande bidragen 
(+/-) till uppfyllande av de 
transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Åtgärds-
kostnad 
I tusen 
kronor 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän 
kommentar samt 
motiv till bort-
sortering om Nej 

D
 –

 P
a

k
et

 G
rö

n
 

De samhällsekonomiska kalkylerna är 

genomförda enligt denna exempellinje.  

En förutsättning för dessa analyser är 

att nollalternativet genomförs, dvs att 

genomfartstrafiken mellan Höör och 

Rolsberga flyttar från väg 23 till väg 13.  

 

+ Reducerad restid för 

personbilstrafiken 

+ Färre dödade och allvarligt skadade i 

trafiken 

+ Ökad upplevd trygghet 

+ Ökad redundans i trafiksystemet 

+ Minskade utsläpp av kolväten 

 

- Förstärkt och ny barriäreffekt 

- Negativt bidrag till landskapsbilden 

 

Paket D ger lönsamhet till en hög 

kostnad. 

Män är överrepresenterade i olycksstatistiken för 2006-

2015 och vinner särskilt på att vägen blir mer trafiksäkert 

utformad. Män har generellt högre tillgång till en bil, t ex 

i hushåll med en bil, än kvinnor. Män gynnas därför 

möjligen mer än kvinnor av åtgärderna. 

Ombyggnad till 2+1 ökar framkomligheten på väg 13 

vilket leder till nyttor lokalt och regionalt. Såväl 

privatbilister som transportföretag och näringsliv vinner 

på att framkomligheten ökar.  

Ökad barriäreffekt till följd av åtgärderna riskerar att 

försämra boendemiljön då rörligheten inskränks. Att 

boende utmed vägen blir mer bilberoende är negativt för 

klimat och hälsa. 

Ombyggnad till 2+1 gör att vägen blir en större barriär än 

idag vilket framför allt är negativt för barn. Även äldre 

personer och grupper som av olika skäl har begränsat 

tillgång till bilen begränsas. 

- Omfattande intrång på obebyggd 

miljö och orört landskap på en lång 

sträcka. 

 

- Skapar ny barriär mellan Höörs tätort 

med omgivande bebyggelse samt 

Fogdarödsskogen. 

 

- Många hushåll berörs och får sin 

boendemiljö kraftigt förändrad. 

 

+ Höörs tätort avlastas helt från 

genomfartstrafik vilket är gynnsamt för 

utveckling av orten och för att förbättra 

boendemiljön i orten. 

 

+ Framkomligheten för 

genomfartstrafik ökar 

 

+ Förekomst av konfliktpunkter mellan 

motorfordon och oskyddade trafikanter 

minimeras vilket är positivt för 

trafiksäkerheten 

400 000-

600 000 

Tkr 

Ja Den lägre 

kostnaden i 

intervallet avser 

kostnad utan 3 

nya trafikplatser 

och nya ramper 

vid E22. 

Åtgärdskostnad 

inkluderar 

kostnader för 

GC-åtgärder och 

trimningsåtgärd

er i mindre 

korsningar samt 

parallellvägnät.  
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För användare inom och för Trafikverket – se kolumn för ställningstagande från avsnitt 5.3 ”Dokumentations- och granskningskrav för Samlad effektbedömning”, enligt Samlad 

effektbedömning (och samhällsekonomiska analyser) - Minimikrav för upprättande (TRV 2012/13097 www.trafikverket.se/SEB). 

 Ange vad som används (utgör bilaga till studie): Eventuell kommentar: 

☐ SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen  

☐ Enkel SEB utan NNK  

☐ Enkel SEB med NNK  

☐ Fullständig SEB utan NNK  

☒ 
Fullständig SEB med NNK SEB är gjord med alternativ D som beräkningsexempel då slutligt val inte görs i ÅVS 

skedet 

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☒ 

Niklas Alvaeus 
Eventuell kommentar:  

 

  

http://www.trafikverket.se/SEB
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Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Rekommendationen för vidare arbeta är att gå vidare med samtliga övergripande alternativ B-D då det i denna åtgärdsvalsstudie är svårt att tydligt skilja för- 

och nackdelar gentemot varande för alternativen. Studien visar dock att det finns ett behov av en höjning av vägens standard i stråket och målsättningen för 

vägstandard bör vara en mötesseparerad 2+1-väg med 100 km/h. Förslaget är därför att arbeta vidare med alternativ B-D och i nästa skede gå in djupare på de 

studerade alternativen. Vid framtida studier av väg 13/23 i stråket är det viktigt att beakta oskyddade trafikanter som behöver röra sig utmed och korsa stråket 

samt identifiera dessa platser med detaljerat. En ny gång- och cykelväg mellan Höör och Hörby via Ludvigsborg rekommenderas att byggas i samband med 

vägutbyggnaden.  

För att uppnå den trafikomflyttning som ovanstående samhällsekonomiska beräkningar är baserade på kan det dock krävas andra åtgärder för att minska 

genomfartstrafiken genom Höör och på befintlig väg 23 via Ringsjösundet. Detta har dock inte ingått i denna åtgärdsvalsstudie och bör studeras vidare.  

Åtgärds-
förslag/ 
paket 

Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg 
enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till 
fortsatt 
planering 
och 
hantering 
 

Åtgärdskostnad (Tkr) 
Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

B, C, D 

Väg 13/23 är en viktig regional väg. 
För vägens funktion är en förbättrad 
trafiksäkerhet och kortare restider 
angelägen. Målsättningen är en 
mötesseparerad 2+1-väg där 
hastighetsstandarden är 100 km/h 
utan lokala sänkningar. Parallellt med 
väg 13 anläggs en separerad gång- och 
cykelväg enligt tidigare cykel-ÅVS på 
sträckan Höör-Hörby. 

4 Vägplan 
400 000 – 600 000 Tkr.  
Kostnaden beror på vilket stråk som väljs i senare vägplan.  

Bestäms i 
nästa skede i 
processen 

Trafikverket RTI 

 

  



Arbetsprocessen 

Denna del beskriver process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter i de olika faserna, med 

medverkande kompetenser och personer.  

Initiering 

Det har länge funnits planer på att förändra väg 23 och 13 utmed den aktuella sträckan. Denna 

åtgärdsvalsstudie initierades på grund av att tidigare utredningar blivit ett daterat planeringsunderlag 

och föranleddes således inte av förändrade diskussioner kring väg 13 och 23. Trafikverket ansvarar för 

genomförandet av åtgärdsvalsstudien och upphandlade 2016 Ramböll som konsult för genomförandet 

av utredningen. Trafikverket är processledare. I arbetsgruppen som deltagit under arbetets gång har 

det, utöver Trafikverkets processledare och konsulter från Ramböll, funnits en till två representanter 

från Hörby och Höörs kommuner vardera, en representant från Region Skåne samt samhällsplanerare 

från Trafikverket. Trafikverkets samhällsplanerare har inte närvarat vid alla möten. Länsstyrelsen har 

blivit tillfrågad att delta i arbetsgruppen men avböjt. 

Förstå situationen 

Inför den inledande workshopen i mars 2016 tog konsulten fram en nulägesbeskrivning som 

diskuterades vid workshopen. Workshopen behandlade även geografiska avgränsningar, SWOT-analys 

samt diskussion kring problem- och målbild.  

Konsulten har efter genomförd workshop kompletterat utredningen med relevant underlag som bland 

annat förmedlats via parterna i arbetsgruppen. 

Pröva tänkbara åtgärder 

Till den andra workshopen i april 2016 har konsulten formulerat den problem- respektive målbild som 

diskuterats vid föregående workshop. Formuleringarna diskuterades och arbetsgruppen fick möjlighet 

att komma med förslag på justeringar. Vid workshopen påbörjades vidare en diskussion kring förslag 

till åtgärder. Arbetsgruppen fick, under ledning av konsulten, fritt föreslå åtgärder samt resonera kring 

dessa i förhållande till fyrstegsprincipen, måluppfyllelse och konsekvenser. De åtgärder som föreslogs 

var till stor del samma åtgärder som tidigare förstudie rekommenderat. Efter workshopen har 

konsulten utrett de framlagda alternativen mer i detalj och även paketerat och effektbedömt dem.  

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Konsulten har i denna del formulerat ett förslag till fortsatt hantering och rekommendation av 

åtgärder för att avhjälpa de identifierade problemen.  

En tredje workshop med arbetsgruppen genomfördes i maj 2016. Inför detta tillfälle har 

arbetsgruppen fått möjlighet att läsa hela dokumentet. En del av workshopen vigdes åt att gå igenom 

rapporten vilket föranledde flera justeringar i samtliga delar ”Initiera”, ”Förstå situationen” och ”Pröva 

tänkbara åtgärder”. Under projektets gång har alla dessa delar hållits levande och ingen har avslutats i 

löpande följd.  

Under den tredje workshopen diskuterades vidare de åtgärdsförslag konsulten lagt fram baserat på 

tidigare workshops. Efter den tredje workshopen fortsatte konsulten med färdigställande av rapporten. 

Kostnadsbedömning och samhällsekonomisk bedömning av ombyggnation till 2+1-väg genomfördes. 

Rapporten skrevs samman och arbetsgruppen samlades i november 2016 för ett avslutande möte. 

Kommunerna ville att det förtydligas att åtgärdsvalsstudien är Trafikverkets rapport och inte deras.  
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En problematik, som hör samman med diskussionen ovan, är att åtgärdsvalsstudier inte ska fastställa 

åtgärder på en allt för detaljerad nivå, då det ska finnas möjlighet i vägplanen att hitta den bästa 

lösningen. Åtgärdsvalsstudien omfattar inte fördjupade studier kring exempelvis inlösen av 

fastigheter, faktiska vägbredder eller utformning av sektioner, behov av parallellvägar och ändrade 

anslutningar mm. Därför är det svårt att göra en fullständig bedömning av olika åtgärders kostnad och 

effekter. Utan ovan givna förutsättningar är det i åtgärdsvalsstudien inte möjligt att hitta färdiga 

lösningar för alla frågor. Åtgärdsvalsstudien pekar snarare ut principer för framtida utveckling.  

Efter det avslutande mötet har rapporten färdigställts med vissa revideringar utifrån mötets 

diskussioner. 

Kvalitetsgranskning   Ja   ☒   Nej   ☐ 

Janet van der Meulen Visser 

 

 

 

Avslut av studie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Godkänd - datum och underskrift av chef 
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 Trafikverket och Region Skåne, via Skånetrafiken, samordnar utskicket av ansökningar för 
medfinansieringen. Detta innebär att kommunerna ska skicka in underlag för 
kollektivtrafikåtgärder till Skånetrafiken (se bilaga 1) och för trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder till Trafikverket (se bilaga 2).

Observera att from år 2017 är ansökningsförfarandet förändrat och all 
information om detta ligger i separat bilaga. Alla ansökningar måste 
använda den nya ansökningsmallen, annars kan vi tyvärr inte behandla er 
ansökan.

Ambitionen är sedan att upprätta en treårig verksamhetsplan med beslut om år 1 dvs. 2018 
och med inriktning för år 2 och 3 dvs. 2019/2020, detta för att få bättre framförhållning 
där kommunerna kan förbereda handlingar i god tid inför det planerade genomförande 
året. 

Allmänna förutsättningar
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. och Trafikverkets handbok för statsbidrag, publikation 
2016:169 ska följas. Här framgår tydligt vilka slags objekt och åtgärder som är aktuella för 
statlig medfinansiering. 
Nya handboken ska läsas tillsammans med 

- rutinen för statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt
åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet –
namngiven åtgärd, TDOK 2016:0090

- rutinen för statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt
åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet –
inte namngiven åtgärd, TDOK 2016:0091.

Rutinerna finns på Trafikverkets hemsida. Se mer information i ” Viktig information”
 dokument.

Kommuner i Skåne län 

Kopia till:
Region Skåne, Enheten för 
Strategisk Fysisk planering, 
Skånetrafiken

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet åren 2018-2020 i Skåne län.

http://www.trafikverket.se/
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 http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-
regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/

Ansökan måste göras även för åtgärder som sänts in under tidigare år förutsatt att de 
fortfarande är aktuella.

Då medlen för medfinansiering är begränsat ökar möjlighet att få medfinansiering om 
åtgärder med hög produktionskostnad delas upp i etapper samt prioriteras i den ordning 
de önskas utföras. Åtgärder med en låg produktionskostnad bör kunna hanteras av 
kommunen utan inblandning av statlig medfinansiering, Den statliga medfinansieringen 
utgör normalt 50 % av den totala kostnaden.

När en åtgärd färdigställts skall detta anmälas till Trafikverket (trafiksäkerhet- och miljö) 
samt till Skånetrafiken (kollektivtrafik) för eventuell besiktning. Därefter kan slutligt 
medfinansieringsunderlag och medfinansieringsbelopp bestämmas och utbetalas. Vid 
slutredovisningen skall även effekterna av trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet redovisas 
i enlighet med handboken.

Om en medfinansieringsåtgärd önskas tidigareläggas i förhållande till beslutad 
verksamhetsplan har kommunen eller Skånetrafiken möjlighet att ansöka hos Trafikverket 
om förskottering. 

Med vänlig hälsning
TRAFIKVERKET REGION SYD

Maria Hellqvist

Bilaga 1. Ansökan kollektivtrafikåtgärder
Bilaga 2. Ansökan trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Bilaga 3. Sändlista

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
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Bilaga 1

Inriktning för kollektivtrafikåtgärder med statlig 
medfinansiering 2018 med inriktning 2019/2020 på det 
kommunala väg och gatunätet.

Planeringsförutsättningar
Bidraget för kollektivtrafikåtgärder är enligt inriktningen i den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Skåne län ca 34 mkr/år, beloppen avser 
medfinansieringsandelen. Härutöver avsätts inom Skånetrafiken egen budget ca 10 
mkr/år för stadstrafik.

Prioritering av åtgärder som är berättigade till statlig medfinansiering till kommunal 
infrastruktur:

1. Åtgärder som initieras av Region Skåne (Skånetrafiken) planering/ombyggnation 
prioriteras 

2. Objekt/åtgärder ska motiveras och prioriteras utifrån en modell som tar i 
beräkning trafikekonomi samt väger upp med regional balans

3. Objekt/åtgärder som ligger i anslutning till större/viktiga objekt/åtgärder bör 
prioriteras utifrån behovet av samordning och synergieffektivitet

Inriktning för kollektivtrafikåtgärder RTI medel
Regering och riksdag satte 2000 upp målet om att andelen funktionshindrade som kan 
utnyttja vägtransportsystemet inklusive kollektivtrafik fortlöpande ska öka.

Tillsammans med Regionala kollektivtrafikmyndigheten har Trafikverket tagit fram 
prioriterade stråk för det statliga vägnätet. Inom kommunernas väghållningsområde 
motsvaras dessa av det vägnät där den regionala trafiken går. Dessa stråk skall knyta 
samman orter med mer än 5000 invånare alternativt kommuncentra. Det är därför viktigt 
att stråken/bytespunkterna eller motsvarande i dessa orter åtgärdas. Viktigaste faktorn 
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för vad som prioriteras är antalet resenärer. I normalfallet gäller fler än 20 påstigande per 
dygn. Avsteg från detta kan göras om andra förutsättningar finns t.ex. skola, vårdcentral, 
äldreboende o dyl. Åtgärder som underlättar för personer med nedsatt funktionsförmåga 
att utnyttja kollektivtrafiken kommer således att prioriteras.

Region Skånes (Skånetrafikens) bidrag till stadstrafik
Skånetrafikens pott bidrag till stadstrafik utgör inte en del av budgeten för den regionala 
transportinfrastrukturplanen utan ingår i Skånetrafikens förvaltnings budget. 

Krav för berättigande till medel:
 Avser i huvudsak åtgärder/objekt inom stadstrafik som ett komplement till att potterna 

inom den regionala transportinfrastrukturplanen inte kan användas till detta.
 Följer principerna enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 

regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och Trafikverkets handbok för hantering av 
statlig medfinansiering, publikation 2016:169. 

Utifrån ovanstående krav erhålls åtgärder/objekt som är berättigande till medel, därefter 
görs en prioritering av åtgärder/objekt enligt nedanstående.

Prioritering av åtgärder som är berättigade medel:
1. Åtgärder med anledning av trafikförändringar
2. Åtgärder för tillgänglighetsanpassning
3. Åtgärder för ökad framkomlighet (dvs som gynnar punktlighet och minskar restid 

för ett ökat resande)
4. Kopplingar till kollektivtrafiken, t ex pendlarparkering, cykelparkering, gång- och 

cykelkopplingar osv
5. Åtgärder för komfort, t ex väderskydd
6. Övriga åtgärder

Om åtgärden inte genomförs som planerat (dvs flyttas framåt) så ska 
man göra en ny ansökan och att det då sker en ny prövning och 
prioritering.

Kommuner skickar in önskemål om medfinansieringsberättigade åtgärder för kommande 
år i form av ansökan enligt ny mall till Skånetrafiken senast den 22 september 2017 
och märkas med ärendenummer TRV 2017/ 58591

Ansökningshandlingarna sänds till: 
Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, 281 83 Hässleholm eller till 
info@skanetrafiken.se och ange ärendenummer: TRV 2017/58591

För att kunna göra en tillförlitlig bedömning av ansökningarna krävs det att alla uppgifter 
lämnas i enlighet med den nya mallen.
Tänk dessutom på:

mailto:info@skanetrafiken.se
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 Samtliga åtgärder (även de som ligger i befintlig plan med inriktning för 2018) ska 
det ansökas om.

 Åtgärdens omfattning med en översiktlig beskrivning av föreslagna åtgärder 
redovisas enligt den nya mallen.

 Beräknade kostnader inkl förvaltningskostnad (9%). ( OBS Ny procentsats!)

Frågor besvaras av:
Karolina Hansen
0451-288569
karolina.hansen@skanetrafiken.se

Bilaga 2

Inriktning för trafiksäkerhet – och miljöåtgärder med statlig 
medfinansiering 2018 med inriktning 2019/2020 på det 
kommunala väg och gatunätet.

Planeringsförutsättningar
Bidraget trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder är enligt inriktningen i den 
regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne län ca 27 Mkr år 2018. Övriga år 27 
respektive 23 Mkr/ år, beloppen avser medfinansieringsandelen. 

Prioritering av åtgärder som är berättigade till statlig medfinansiering till kommunal 
infrastruktur:

1. Medel i potten delas upp enligt en fördelningsnyckel som tar i beaktning antal 
dödade och svårt skadade, bullerstörda och andel befolkning

2. Objekt/åtgärder som ligger i anslutning till större/viktiga objekt/åtgärder bör 
prioriteras utifrån behovet av samordning och synergieffektivitet

Trafiksäkerhet
Åtgärder för trafiksäkerhet på det kommunala väg- och gatunätet ska vara föranledda av 
eller kunna härledas till trafikens effekter. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet ska bidra till att 
antalet döda och svårt skadade i trafiken minskar och de ska förbättra för oskyddade 
trafikanter.
Region Skåne har tagit fram en rapport i samverkan med Trafikverket Region Syd som 
heter ”Regionalt huvudnät-för arbetspendling med cykel i Skåne (daterad 2015-12-21). I 
rapporten framgår inom vilka relationer det är störst chans att en pendlingsresa med cykel 
uppkommer. Ansökningar med objekt som ingår i huvudvägnätet kommer att 
prioriteras.



Kristianstad 2017-06-27
Ärendenr: TRV 2017/58591

 

6(8)

Länk: 
http://utveckling.skane.se/SysSiteAssets/samhallsplanering/dokument/cykelstrategi/reg
ionalt-huvudnat-for-arbetspendling-med-cykel-2015-12-
21.pdf?highlight=arbetspendling+med+cykel

Ytterligare exempel:
 Åtgärder som ger ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och då i första 

hand på huvudgatusystemet med stor blandtrafik. 
 Cykelvägar och säkra gångpassager. 
 Åtgärder som förbättrar barns skolväg eller barns väg till och från fritidsaktiviteter.

Miljö
 Åtgärder för förbättrad miljö ska medföra att miljöbelastningen minskar. Åtgärderna ska 
vara mer omfattande än vad som är tvingande för kommunen utifrån gällande lagstiftning, 
t.ex. miljöbalken.

Exempel:
 Ljudisoleringsåtgärd på fasader och andra bullerdämpande åtgärder 

som t.ex. tilläggsruta och byte av ventilationsdon 
 Merkostnad vid byte till bullerreducerande beläggning t.ex. byte till 

dubbeldränasfalt.

Kommuner skickar in önskemål om medfinansieringsberättigade åtgärder för kommande 
år i form av ansökan enligt ny mall till Trafikverket Region Syd senast den 22 september 
2017 och märkas med ärendenummer TRV 2017/58591

Ansökningshandlingarna sänds till: 
Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 78128 Borlänge eller till
trafikverket@trafikverket.se och ange ärendenummer: TRV 2017/58591

För att kunna göra en tillförlitlig bedömning av ansökningarna krävs det att alla uppgifter 
lämnas i enlighet med den nya mallen.
Tänk dessutom på:

 Samtliga åtgärder (även de som ligger i befintlig plan med inriktning för 2018) skall 
det ansökas om. 

 Åtgärdens omfattning med en översiktlig beskrivning av föreslagna åtgärder ska 
redovisas enligt den nya mallen.

 Redovisa beräknade kostnader inkl förvaltningskostnad (9 %).( OBS ny 
procentsats)

Frågor besvaras av:
Ulrika Jeppsson, Trafikverket Region Syd, tfn 010-123 61 14

http://utveckling.skane.se/SysSiteAssets/samhallsplanering/dokument/cykelstrategi/regionalt-huvudnat-for-arbetspendling-med-cykel-2015-12-21.pdf?highlight=arbetspendling+med+cykel
http://utveckling.skane.se/SysSiteAssets/samhallsplanering/dokument/cykelstrategi/regionalt-huvudnat-for-arbetspendling-med-cykel-2015-12-21.pdf?highlight=arbetspendling+med+cykel
http://utveckling.skane.se/SysSiteAssets/samhallsplanering/dokument/cykelstrategi/regionalt-huvudnat-for-arbetspendling-med-cykel-2015-12-21.pdf?highlight=arbetspendling+med+cykel
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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e-post: ulrika.jeppsson@trafikverket.se
Johan Ekström, Trafikverket Region Syd, tfn 010-124 43 38
johan.ekstrom@trafikverket.se
Charlotte Lindskog, Trafikverket Region Syd, tfn 010-123 67 16
Charlotte.lindskog@trafikverket.se 
Bilaga 3

Sändlista Skåne län
Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv

Båstad kommun, 269 80 Båstad

Helsingborgs kommun, 251 89 Helsingborg

Höganäs kommun, Stadshuset, 263 82 Höganäs

Klippans kommun, 264 80 Klippan

Landskrona kommun, Stadshuset, 261 80 Landskrona

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv

Åstorps kommun, 265 80 Åstorp

Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm

Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga

Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Kävlinge kommun, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Lomma kommun, 234 81 Lomma

Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund

Malmö stad, Stadshuset, 205 80 Malmö

Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

Svedala kommun, Kommunhuset, 233 80 Svedala

Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg

Vellinge kommun, Kommunhuset, 235 81 Vellinge

Bromölla kommun, Storgatan 48, 295 21 Bromölla

Hässleholms kommun, Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Hörby kommun, Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby

Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör

Kristianstads kommun, Rådhuset, 291 32 Kristianstad

Osby kommun, Box 45, 283 80 Osby

Perstorps kommun, Box 101, 284 85 Perstorp

Östra Göinge kommun, 280 60 Broby

Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn

Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo
Skurups kommun, 274 80 Skurup

mailto:ulrika.jeppsson@trafikverket.se
mailto:johan.ekstrom@trafikverket.se
mailto:Charlotte.lindskog@trafikverket.se
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Tomelilla kommun, Gustavs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Ystads kommun, Nya Rådhuset, 271 80 Ystad
Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, 281 83 Hässleholm
Region Skåne



Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.

Exempel: Ansökan avser cykelvägvisning. Detta ryms inom ”Trafiksäkerhet och cykel”. Kryssa i typ av åtgärd ”Annan 
åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2.

Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:TM
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”

TM
AL

L
07

54
 S

ta
tli

g 
m

ed
fin

an
sie

rin
g 

in
te

 n
am

ng
iv

na
 å

tg
är

de
r v

 2
.0

.

Ange
minustecken
före belopp

kachel01
Pil
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Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.

Exempel: Ansökan avser cykelvägvisning. Detta ryms inom ”Trafiksäkerhet och cykel”. Kryssa i typ av åtgärd ”Annan 
åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2.

Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:TM
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.

Exempel: Ansökan avser cykelvägvisning. Detta ryms inom ”Trafiksäkerhet och cykel”. Kryssa i typ av åtgärd ”Annan 
åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2.

Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:TM
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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Ange
minustecken
före belopp

kachel01_2
Pil
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Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område 
avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation Organisationsnummer Telefonnummer

Adress och postadress Organisationens e-postadress

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress

Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) År för genomförande

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej Nej, men är planerat med följande berörda grupper:
Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.

Exempel: Ansökan avser cykelvägvisning. Detta ryms inom ”Trafiksäkerhet och cykel”. Kryssa i typ av åtgärd ”Annan 
åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2.

Åtgärdsområde Typ av åtgärd Särskilda uppgifter

Trafiksäkerhet och
cykel

Gångbana/gångväg Punkt 4.1 + 4.2
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelbana/cykelväg/cykelfält Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Cykelparkering Punkt 4.4
Gång-/cykel-/mopedpassage Punkt 4.1 + 4.2
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser Punkt 4.1 + 4.2
Korsning för motortrafik Punkt 4.1 + 4.2
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling Punkt 4.1 + 4.2

Miljö
Buller Punkt 4.1 + 4.5
Luft Punkt 4.1 + 4.6
Vattentäkt/Vattenförekomst Punkt 4.1 + 4.7
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö Punkt 4.1 om relevant
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Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik Punkt 4.8
Station Punkt 4.9
Hållplats eller brygga Punkt 4.9
Infartsparkering bil/cykel Punkt 4.10
Flygplatsanläggning Punkt 4.11
Sjöfart Punkt 4.11

Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:TM
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
trafikdata

Plats och/eller sträcka Skyltad hastighet (km/h)

Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1:
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon): Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):
ÅDT tung trafik (antal fordon):                                   85-percentilen (km/h)2:

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd

Antal berörda trafikanter Typ av kommunalt vägnät
huvudvägnät lokalvägnät

Berörs barns skolväg?
Nej Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
  Gående Cyklister  Motorcyklister

Mopedister  Personbilister Lastbilsförare
och passagerare  Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
Antal korsningsåtgärder:

Berörs regionalt cykelstråk?
Nej Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och
cykel-
/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3 Längd (m):

4.4
Cykelparkering

Plats Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)

Ja, beräkning Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)  Nej (ange bedömning)

1 Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
2 Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
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Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus: /              dBA
Max nivå natt inomhus: dBA

4.6
Luftkvalitet

Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
    Ja, beräknad halt  Ja, uppmätt halt Nej, endast bedömd halt

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:

Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt  Nej, endast bedömd

Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):  Partiklar (PM10):  Annat, ange vad:

4.7
Skydd av
vattenföre-
komst

Typ av vattenförekomst
Skydd av vattentäkt
Annan vattenförekomst

Ytvatten eller grundvatten?
Ytvatten, namn:
Grundvatten, namn:

Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:

Vattenförekomstens läge:

Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden

Vägar/områden som belastar
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik

Plats och/eller sträcka Antal resenärer på sträckan per dygn

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:

Förväntad restidsvinst

4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

4.10
Infartsparkering
bil

Plats och/eller sträcka Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:

4.11 Flygplats
och fartyg

Plats och/eller sträcka Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.
Kostnader för åtgärden Kronor

(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

5 Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)

4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)

5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)

6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)

7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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Ange
minustecken
före belopp

kachel01_3
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-08-21 TN 2017/ 1 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Gatu- och parkenheten

Kanalmur längs Höörsån 

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut om 
finansiering av de nödvändiga åtgärderna. 

Ärendebeskrivning
Kanalmuren längs Höörsån, i den del som löper mellan Vårdcentralen och Höörs 
gästgiveri, har sedan en längre tid tillbaka rasat. Stenar från muren har lossnat och trillat 
ner i ån. Den frodiga vegetation och murens läge har bidragit till att detta inte tidigare har 
noterats. Nyligen upptäcktes att läget är så illa att stolparna till räcket på vissa ställen är 
helt friställda ut mot ån, även under marknivå. I nuläget räcker det med en liten knuff för 
att stolparna som håller räcket ska rasa ner i vattenfåran. Området är sedan 17 augusti 
avspärrat med kravallstaket p.g.a. den stora skaderisken vid ett eventuellt ras.
 

       

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Tekniska nämnden



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-08-21 TN 2017/ 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Gatu- och parkenheten

Kostnaden för att åtgärda muren i det aktuella partiet uppgår till 700 tkr + moms. Detta är 
inte en åtgärd och en kostnad som är möjligt att ta inom ramen för gatu- och 
parkenhetens ordinarie drift. Åtgärden är dock att betrakta som nödvändig ur ett 
säkerhetsperspektiv. Tekniska nämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut kring hur den aktuella åtgärden ska finansieras.

Susanne Löfström
Gatu- och parkchef
0413-28490
susanne.lofstrom@hoor.se
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