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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 11 Lokal trafikföreskrift om parkering på 
Sjövägen i Hultsfred

2016/90

§ 12 Redovisning av uppdaterade 
trafikmätningar på Silverslättsvägen m. 
fl. samt förslag på åtgärder

2016/91
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TNHU § 11/2016 Dnr 2016/90

Lokal trafikföreskrift om parkering på Sjövägen 
i Hultsfred
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för 
ytterligare genomlysning av ärendet.

Ärendebeskrivning
Nya parkeringsfickor har anlagts i området Strandlyckan för att i första 
hand underlätta för besökande till trygghetsboendet men även för personer 
som under kortare tid ska besöka andra fastigheter i området eller för att 
vandra längs sjön.

Parkeringarna är inte ämnade som boendeparkeringar. Därför har 
tidsbegränsningen satts till fyra timmar.

Gata/park föreslår att på västra sidan av Sjövägen, vid parkeringsfickor 
enligt kartbilaga, får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Karta

Skickas till
Avdelningschef, gata/park
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TNHU § 12/2016 Dnr 2016/91

Redovisning av uppdaterade trafikmätningar på 
Silverslättsvägen m. fl. samt förslag på åtgärder
Beslut
Trafiknämnden beslutar att de föreslagna åtgärderna på Silverslättsvägen 
genomförs under 2017 inom ramen för investeringsbudgeten för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Ärendebeskrivning
En skrivelse om trafikstörningar på Silverslättsvägen inkom 2015-05-13. 
Trafiknämnden beslutade 2015-06-01 att ÖSK gata/park skulle beställa nya 
trafikmätningar samt ta fram förslag på eventuella åtgärder och redovisa 
dessa till Trafiknämnden. Beslutet var tillika svar på den inkomna 
skrivelsen.
 
Förändringar sedan Trafiknämndens beslut
Det som skett sedan Trafiknämnden beslutade om nya trafikmätningar är 
att Silverslättsvägen har fått en separerad gång- och cykelväg under 2016.  
I övrigt har inga större förändringar skett som skulle kunna innebära ett 
annorlunda mätresultat. 

Trafikmätningar
Den senaste trafikmätningen som beställdes efter Trafiknämndens beslut 
2015-06-01 genomfördes under perioden september-oktober 2015. 

Den största skillnaden vid denna trafikmätning mot tidigare är att den 
kompletterats med en ny mätpunkt samt att en noggrannare analys har gjort 
gällande den tunga trafikens flöde. Mätningen samt jämförelser med 
tidigare mätningar återfinns i Bilaga 1 – Trafikmätningar. 

Analys trafikmätningar
Tung trafik
Den tunga trafiken har minskat i mängd på samtliga platser förutom på 
Östra Långgatan förbi Knektagården och på Folkparksvägen mot Basebo 
där det är marginella ökningar. 

Högst andel tung trafik är det på Silverslättsvägen på sträckan från 
korsningen Nytorpsvägen till IKEA:s infart innan järnvägen. Där utgör den 
tunga trafiken 14 % av all trafik. Det är dock en minskning med 85 fordon 
per dygn (ca 25 %) jämfört med tidigare mätningar. 
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Total mängd trafik, alla trafikslag
När det gäller alla trafikslag har mängden minskat i princip på samtliga 
platser med några undantag där det är marginella ökningar.

Mest trafik är det på Västra Långgatan mellan Lilla Torget och centrum. 
Där ligger trafikmängden på 4 679 fordon per dygn. Det är dock en 
minskning med 104 fordon per dygn jämfört med tidigare mätningar. 

Hastighetsefterlevnad
När det gäller hastighetsöverträdelser är det fyra platser som sticker ut mot 
övriga. Det är Målillavägen norr om Trollstigen där 89 % av all trafik 
bryter mot hastighetsgränsen. Snitthastigheten här är 77 km/tim. 

Tvåa på listan är Silverslättsvägen vid Kaptensgränd. Där bryter 82 % av 
all trafik mot hastighetsbegränsningen. Snitthastigheten är 70 km/tim.
Trea på listan är Östra Långgatan mellan Silverslättsvägen och 
Folkparksvägen. Där bryter 72 % av all trafik mot hastighetsbegränsningen. 
Snitthastigheten är 63 km/tim.

Fyra på listan är Silverslättsvägen mellan Nytorpsvägen och IKEA:s infart 
innan järnvägen där hastighetsöverträdelsen ligger på 67 % av all trafik och 
snitthastigheten ligger på 67 km/tim.

Silverslättsvägen specifikt
När det gäller Silverslättsvägen specifikt, så visar den nya mätningen att 
andelen tunga fordon minskat. Av de 139 tunga fordon som kör där idag är 
också ca 67 bussar i linjetrafik. 

När det gäller totala mängden fordon är det en av de mätpunkter där 
trafiken minskat mest sen 2012. Totalt har antalet fordon minskat med 487 
fordon per dygn (ca 24 %) Huruvida den nya GC-vägen påverkat 
trafikmängden efter mätningen är svårt att säga men teoretiskt borde fler 
känna en ökad trygghet att köra sträckan numera. 

Däremot har hastighetsöverträdelserna på sträckan Kaptensgränd till Östra 
Långgatan ingen påverkan av att GC-vägen byggts. På den sträckan var 
oskyddade trafikanter separerade från början. Det är dock ändå allvarligt att 
så många som 82 % bryter mot hastighetsgränsen här då det är många barn 
som korsar vägen varje dag. 

På sträckan mellan Kaptensgränd och Nytorpsvägen har förmodligen 
hastighetsöverträdelserna ökat efter att GC-vägen byggdes. 

Gata/parks förslag på åtgärder
Det finns ingen anledning att utföra åtgärder för att minska mängden trafik 
totalt eller tung trafik på någon av sträckorna. Som det ser ut på denna 
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senaste mätning visar trenden generellt en minskning av alla trafikslag. 

När det gäller hastighetsöverträdelserna är det inte aktuellt med några 
fysiska åtgärder på Målillavägen norr om Trollstigen. Den sträckan är 
aktuell för 60 km/tim i en framtida översyn enligt Rätt-fart-i-staden. 
Samma sak gäller övriga sträckor också förutom Silverslättsvägen mellan 
Kaptensgränd och Östra Långgatan. Dock behöver sträckan mellan 
Kaptensgränd och Nytorpsvägen utredas noggrannare för att avgöra om 
hela sträckan ska bli 60 km/tim eller om det på delar av den ska finnas 
begränsningar. Det kan t.ex. vara aktuellt med 40 km/tim från järnvägen ut 
till riksvägen. 

När resultaten inkom och analyserades tog gata/park fram en 
förprojektering på sträckan mellan Kaptensgränd och Östra Långgatan 
gällande så kallade platågupp. Förslaget är att uppföra ett platågupp i höjd 
med Kaptensgränd för att få all trafik som kommer från väster (från 
Nytorpsvägen) att sakta in när de kommer till villaområdet. Det är även ett 
förslag på att göra ett platågupp i höjd med befintlig överfart till förskolan 
vid, Pistolgränd, för att även där minska hastigheten.

Åtgärderna ryms inom ramen för budgeten för trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder under 2017. 

Inga hastighetsbegränsningar föreslås i nuläget utan det tas i samband med 
en översyn av Rätt-fart-i-staden.

Samtidigt som förprojekteringen för denna åtgärd gjordes togs även förslag 
på likande åtgärd för Lilla Torget fram. Det blir dock mer kostsamt än vad 
budgeten 2017 tillåter vilket innebär att den åtgärden troligtvis kommer 
föreslås ombudgeteras till 2018 då man skulle kunna använda budgeten för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder även på Lilla Torget. Då blir totalbudgeten 
för det projektet 600 tkr (beslutat för Lilla Torget) + 300 tkr 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Bilaga 1 – Trafikmätningar
Bilaga 2 – Mätpunkter 
TNHU § 25 – 2015-06-01

Skickas till
Skriftställaren 
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