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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 1 Remissvar - Trafikverkets förslag till 
hastighetsbegränsningar inom Högsby 
kommun

2016/40

§ 2 Anmälningsärenden / delegationsärenden 2016/2
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TNHÖ § 1/2016 Dnr 2016/40

Remissvar - Trafikverkets förslag till 
hastighetsbegränsningar inom Högsby 
kommun
Beslut
Trafiknämnden beslutar att anta gata/parks remissvar som sitt eget vad 
gäller aktuella vägsträckor inom Högsby kommun.

Trafiknämnden beslutar vidare framhålla det generella behovet av 
viltstängsel på utsatta vägsträckor.

Sammanfattning
Förslag till remissvar på Trafikverkets förslag till förändrade 
hastighetsbegränsningar på riksväg 34/23 Målilla-Hultsfred, riksväg 23 
Virserum-Målilla, riksväg 37 länsgräns-Högsby och riksväg 34/37 Glahytt-
Högsby.

Ärendebeskrivning
Hultsfred och Högsby kommuner har i mars 2016 erhållit en begäran om 
remissyttrande angående deras förslag om Åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, TRV 
2016/19427. 

De vägsträckor som är aktuella för förändrade hastighetsbegränsningar är 
riksväg 34/23 Målilla-Hultsfred, riksväg 23 Virserum-Målilla, riksväg 37 
länsgräns-Högsby och riksväg 34/37 Glahytt-Högsby.
De förändringar som föreslås avser hastighetsbegränsningar från 90 km/h 
till 80 km/h förutom på sträckan Målilla-Hultsfred som föreslås bibehållen 
och sedan höjd hastighetsgräns vid mittseparering. 

Gata/parks yttrande
1. Generella övergripande synpunkter på remissen

Inga synpunkter

2. Synpunkter på förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i 
den nationella rapporten
Inga synpunkter
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3. Synpunkter på förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i 
länsrapporten för Kalmar län

Gatuavdelningen förordar den föreslagna investeringen för 
bibehållen och höjd hastighetsgräns för sträckan Målilla-Hultsfred, 
som innebär mötesseparering och hastighetshöjning med åtgärd 
2020-2025.

Gällande övriga sträckor, anser vi att vägarna bör rustas upp för den 
högre hastigheten istället för att sänka till en lägre hastighet som 
innebär längre restider, fler fordonstimmar och försämrad 
tillgänglighet för trafikanterna. Dessa vägar är funktionellt 
prioriterade vägar i Kalmar län och bör därför vara med i 
investeringen.

Den reella hastigheten på vägarna skulle inte förändras avsevärt, 
oavsett sänkningen av hastigheterna på sträckorna Virserum-
Målilla, G. länsgräns-Högsby och Högsby-Glahytt, då vägarna är 
breda, relativt raka, vissa av dem är i mycket gott skick (delar av 
sträckorna är nyligen omasfalterade eller ligger med i Trafikverkets 
underhållsplan de närmaste åren) och har få oskyddade trafikanter 
vilket inbjuder till högre hastigheter. Då dessa sträckor berör många 
dagligpendlare finns stor risk för att sänkta hastigheter bidrar till ett 
mer offensivt körsätt . Detta skulle med andra ord inbjuda till ett 
negativt trafikklimat och då motverka syftena med en 
hastighetssänkning.

4. Synpunkter på förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i 
länsrapporten för annat län
Inga synpunkter

5. Övriga synpunkter
Inga synpunkter

Beslutsunderlag
TRV 2016/19427
Remissvar, avdelningschefen gata/park

Skickas till
Trafikverket
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TNHÖ § 2/2016 Dnr 2016/2

Anmälningsärenden 
1. Yttrande till Trafikverket om bärighetsklasser i Kalmar län.
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