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Rätt hastighet – för en attraktiv kommun
Flera kommuner genomför hastighetsöversyner. En hastighetsöversyn har stor betydelse
för trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och stadskaraktär samt tydliggör behovet av fysiska
åtgärder.
Att kommunicera hastighetsöversynens fördelar för att skapa en attraktiv kommun är ett
viktigt led i att öka förståelsen och acceptansen för hastighetsgränserna, både inom
kommunen och hos kommuninvånarna.
Trafikverkets stöd för kommunikationshantering i kommuner som arbetar med hastighetsöversyn förmedlas i ett kostnadsfritt kommunikationskoncept. Konceptet har utformats för
att ge praktiska råd och tips för kommunikationsarbete både inom kommunen och med
kommuninvånarna. Konceptet innehåller följande:
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Råd och tips för hur kommunikationen kan genomföras under hela
arbetets gång.
Informationsmaterial framtaget av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
Mall för kommunikationsplan som kan användas av kommunerna i arbetet.
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Trafikverket ansvarar sedan den 1 april 2010 för de statliga vägarna och järnvägarna. I samband med detta avvecklades Banverket och Vägverket.
För tydlighetens skull har endast namnet Trafikverket använts i denna skrift, trots att samarbetet började i Vägverkets regi.
Trafikverket ska svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag i nära dialog med regioner och kommuner.

INLEDNING
Sedan maj 2008 finns möjligheten att använda hastighetsgränser i 10-steg, från
30 km/tim till 120 km/tim. Tanken är att vägar och gator ska kunna användas
effektivare och att det på sikt ska bli en tydligare koppling mellan vägens
utformning och hastighetsgränsen. Nya hastighetsgränser kan också fungera
som en del i arbetet med en attraktiv kommun. Trafikverket har i stor omfattning
använt de nya hastighetsgränserna. Allt fler kommuner runt om i Sverige planerar
och inför nya hastighetsgränser.
Varför införs nya hastighetsgränser i Falun och Borlänge?
Falun och Borlänge ser fördelar med att se över och införa nya hastighetsgränser. Framför allt ger de nya hastighetsgränserna möjlighet att skapa en
mer attraktiv livsmiljö i städerna genom sänkta hastighetsgränser i gatunätet
där gående och cyklister vistas. Dessutom finns möjlighet att höja hastighetsgränser på större och viktigare genomfartsvägar där trafikmiljön tål detta.
En enhetlig prövning av hastighetsgränserna med hjälp av handboken
Rätt fart i staden underlättar kommunens dagliga kontakter med allmänheten,
och förståelsen för hastighetsgränserna ökar. Hastighetsplanen, resultatet av
prövningen, kommer att vara ett viktigt underlag i kommunernas arbete med
trafiksäkerhet och miljö samt i planeringen av framtida åtgärder på gatorna.
Viktiga beslut
I Falun ställde sig Trafik- och Fritidsnämnden bakom en satsning på att både
se över hastighetsgränserna och att delta i ett samarbetsprojekt med Borlänge
kommun och Trafikverket. Efter detta ställningstagande har arbetet redovisats
löpande både i Trafik- och Fritidsnämnden och i Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott (KSU). När förfrågan kom till Borlänge om att delta i
samarbetsprojektet fanns det ett stort stöd för detta både bland tjänstemän och
bland politiker. Alla var överens om behovet av att se över hastighetsgränserna.
Trafikutskottet fattade det formella beslutet att påbörja arbetet, men det fanns
ett brett stöd inom kommunen.

till andra förvaltningar i kommunen och externt till bland annat Trafikverket,
Dalatrafiken (kollektivtrafikhuvudmannen), Polisen och NTF. Allmänheten fick
ta del av planen på biblioteket och på kommunens webbplats. Ett tjugotal
synpunkter kom in på hastighetsplanen som efter remisstiden återigen
redovisades för Trafik- och Fritidsnämnden. Utifrån inkomna remissynpunkter
och nämndens åsikter skapades en hastighetsplan för genomförande på kort
sikt. Denna genomförandeplan beslutades i mars och de nya hastighetsgränserna kommer att införas i månadsskiftet juni/juli 2010.
I Borlänge kom processen igång något senare; arbetet med hastighetsplanen
påbörjades först under våren och den var klar till sommaren 2009. Utredningen
presenterades för kommunstyrelsen i september 2009 och efter det gick planen
ut på remiss på liknande sätt som i Falun. Dessutom genomfördes speciella
informationsmöten med de politiska partierna. Efter revideringar utifrån
remissynpunkter har sedan hastighetsplanen beslutats i kommunfullmäktige
under mars 2010. Genomförandet blir samordnat med Falun i månadsskiftet
juni/juli 2010.
Omfattning
I både Falun och Borlänge kommer hela tätorten att skyltas om i juni 2010.
Genom den samordning som skett med Trafikverket och Länsstyrelsen i
Dalarnas län så kommer också vägarna i ett antal mindre orter i Borlänge
kommun att skyltas om samtidigt. Detta för att få till en så stor enhetlighet
och tydlighet som möjligt mot trafikanterna. Möjligheterna till gemensam och
kraftfull information ökar genom samordningen.

Arbetsgång
Efter det tydliga ställningstagandet i Falun påbörjades arbetet med att upprätta
en hastighetsplan. Ett första utkast till plan redovisades i december 2008 för
Trafik- och Fritidsnämnden. För ytterligare politisk förankring presenterades
planen även för KSU under våren 2009. Efter detta skickades hastighetsplanen ut på remiss, både en mer officiell till myndigheter och organisationer
och senare även till allmänheten. Den officiella remissen vände sig både internt
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Helen Lott, chef för Trafik- och
Fritidsförvaltningen, Falu kommun

”Trafiken är central i en stad och bilen är ett
viktigt transportmedel. Hastigheten påverkar
stadsrummen och hastighetsgränsen måste därför
medverka till att möjliggöra stadens utveckling. Vi
skapar en tillgänglig och attraktiv stad genom att
anpassa hastigheten till stadens förutsättningar.
Det ger oss trafiksäkerhet, framkomlighet och
en positiv påverkan på miljön. Med bred politisk
förankring, nära samverkan med Borlänge och
Trafikverket förändrar vi hastigheten i staden enligt
en modell vi ser är tydlig, informativ och kan
accepteras av den breda allmänheten.”
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PLANERING
Kommunerna är ansvariga för alla kommunala gator och även för
hastighetsgränserna på alla vägar inom tättbebyggt område. Trafikverket
planerar och ansvarar för statliga vägar samt beslutar om generella
hastighetsgränser på statliga vägar utanför tättbebyggt område. Utgångspunkter
och planeringsprocess skiljer sig åt något mellan kommuner och Trafikverket.
Hastighetsplan – Rätt fart i staden
Som ett hjälpmedel för översyn av hastighetsgränser på kommunala gator finns
handboken Rätt fart i staden utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och Trafikverket. Handboken går steg för steg igenom arbetet med hur man
kommer fram till en hastighetsplan för sin ort. I både Falun och Borlänge har
hastighetsplaner upprättats enligt Rätt fart i staden. Det är dessa planer som är
utgångspunkten för de hastighetsgränsförändringar som föreslås på det
kommunala vägnätet där kommunerna är beslutsfattare.

Kommunalt vägnät

Hastighetsöversyn – Statliga vägar
För statliga vägar inom tättbebyggt område eller andra tätortsmiljöer är
förhållandena mer komplicerade. Trafikverket är väghållare men kommunen
eller länsstyrelsen är beslutande när det gäller hastighetsgränser. Trafikverket
har tagit fram interna råd för hastighetsöversyn som ett komplement till
Rätt fart i staden. För de statliga vägar som går genom tätortsmiljöer i Falu och
Borlänge kommuner har hastighetsöversyner genomförts av Trafikverket.

Statligt vägnät

Gemensam plan

”Att få ner hastigheterna i bostadsområden har vi arbetat länge med och fått positiva
reaktioner på. Att anpassa hastigheterna efter vägarnas standard genom de nya
hastighetsgränserna ser vi i Borlänge kommun som ett naturligt steg att arbeta vidare med.
För oss politiker var det viktigt att komma med tidigt i arbetet. Det gjorde vi genom en ordentlig
genomgång i kommunstyrelsen av bakgrunden till de nya hastighetsgränserna. Det tillsammans
med väl underbyggda förslag har lett till att alla politiker har ställt sig bakom arbetet. Den goda
politiska förankringen tror jag är en framgångsfaktor för arbetet i Borlänge.”
Nils Persson, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun
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PLANERING
Planering för genomförandet av en hastighetsplan kan delas upp utifrån vilka
hastighetsgränser som eftersträvas på lång sikt och vad som kan genomföras på
kort sikt. Det hastighetsgränssystem som eftersträvas på lång sikt för tätorter är
med stegen 30, 40, 60 och 80 km/tim.
Planering på lång sikt
För att skapa en målbild om hur hastighetsgränserna ska vara för att på sikt
uppnå önskade kvaliteter är det viktigt att skapa en hastighetsplan på lång sikt.
Planen bör ta sin utgångspunkt i bärande principer och långsiktiga
målsättningar för vägnätet, så som den goda staden, nollvisionen och arbetet
med att skapa en attraktiv kommun. Planen ska knyta samman de funktioner
och de användningsområden gatorna och vägarna ska ha med hastighetsgräns
och utformning.
Planering på kort sikt
Många gånger är skillnaden mellan de verkliga förutsättningarna och målbilden i hastighetsplanen stor. Därför kan genomförandet av hastighetsplanen
behöva delas upp i en eller flera etapper. Planeringen för genomförandet av
hastighetsplanen på kort sikt tar sin utgångspunkt i det som är rimligt att
förändra i närtid. Hastighetsändringar som inte genomförs på kort sikt är
främst förändringar som förutsätter stora investeringar i skyltar eller fysiska
åtgärder eller som inte kan ske på grund av bristande acceptans.

Dialog
För att få in synpunkter och förankra införandet av nya hastighetsgränser måste
en dialog ske med berörda parter. Det finns formella krav på samråd kring
hastighetsgränser som ska följas men också behov av att föra en bredare dialog
där till exempel trafikanter och närboende ingår. Enligt de formella kraven på
samråd ska polismyndighet och berörd statlig väghållningsmyndighet få yttra
sig om förslag på nya hastighetsgränser.
Falun och Borlänge har fört en dialog både internt med de politiska
nämnderna och olika förvaltningar och externt med myndigheter,
organisationer och kommunens medborgare. Båda kommunerna har haft en tät
och fortlöpande dialog med respektive politisk nämnd. Detta har varit viktigt
för att få stöd och förankring i arbetet. Hastighetsplanerna presenterades via en
presskonferens och de fick därigenom stor spridning och uppmärksamhet.
Allmänheten fick möjlighet att ta del av hastighetsplanen genom att den
ställdes ut på lämpliga platser i kommunen, såsom bibliotek och kommunhus
och på kommunens webbplats. Det är viktigt att kommunen tydligt förmedlar
sin långsiktiga målbild för hastigheterna till kommuninvånarna. Genom
dialogen med allmänheten fick kommunerna in synpunkter och underlag för att
upprätta den kortsiktiga planen för införande av nya hastighetsgränser.

Arbete i etapper
Den kortsiktiga planen är ett steg på vägen mot genomförande av den
långsiktiga hastighetsplanen, målbilden. Det kan krävas olika typer av åtgärder,
fysiska ombyggnader eller information för att uppnå den långsiktiga
hastighetsplanen. Ett exempel är gator där det långsiktiga målet är 60 km/tim
men där trafikmiljön behöver byggas om innan en höjning kan ske. Där kan
50 km/tim behöva behållas under en övergångsperiod till dess den högre
hastighetsgränsen är möjlig att införa.
Ett annat exempel är att välja 40 km/tim i bostadsområden som ett steg mot
30 km/tim. Skälet till detta är att på kort sikt minska kostnaden för införandet
av 30 km/tim i bostadsområden där en genomgående gata ges 40 km/tim. Flera
kommuner, däribland Falun och Borlänge, väljer att ta den högre kostnaden
och införa 30 km/tim direkt.
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Stegvis övergång från 50 km/tim till 60 km/tim

Stegvis övergång från 50 km/tim till 30 km/tim
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SAMORDNING
Statliga vägar och kommunala gator knyts samman och det är viktigt att
vägnäten också hänger ihop både i planering och i praktik. Genom att olika
aktörer samarbetar och samordnar sig ökar tydligheten och enkelheten för
trafikanterna.
Berörda parter
Kommunerna beslutar om gräns för tättbebyggt område och beslutar alla
hastighetsgränser inom tättbebyggt område, oavsett väghållare. Kommunen är
även helt ansvarig för planering, utveckling och åtgärder på alla kommunala
gator. Kommunen har därmed en mycket viktig roll när det gäller vägar i
tätorter. Trafikverket ansvarar för planering och åtgärder på alla statliga
vägar samt beslutar om hastighetsgränser från 80 km/tim och högre på längre
sträckor utanför tättbebyggt område. Länsstyrelsen kan sänka hastighetsgränsen på kortare sträckor utanför tättbebyggt område genom att besluta om
lokal trafikföreskrift. Polisen övervakar att hastighetsgränserna följs och ska
även få alla förslag på förändrade hastighetsgränser på remiss. Andra berörda
parter kan vara räddningstjänsten, kollektivtrafikhuvudmannen, grannkommuner samt berörda förvaltningar och bolag inom kommunen.
Samordningsprojekt
Falun och Borlänge har arbetat i ett samarbetsprojekt med Trafikverket och
Länsstyrelsen i Dalarnas län för att samordna och få överensstämmelse
mellan sina olika planer. Samordningen har gått ut på att få de olika
hastighetsplanerna för de olika vägnäten att passa ihop på bästa sätt. Även
samordning i tid för ett gemensamt införande och samordnad kommunikation
med kommuninvånarna har omfattats av projektet. Kommunikation i en
öppen och tydlig dialog skapar förståelse och acceptans, både inom

kommunens förvaltningar och hos kommuninvånarna. Exakt hur samarbete
och dialog sker mellan aktörerna kan variera, men det viktiga är att samarbeta
för att hastighetsgränserna ska bli logiska för trafikanterna. Även vilka aktörer
som ska delta i samarbetet kan variera från fall till fall. Att de olika väghållarna
deltar är självklart och det är en fördel om även länsstyrelsen deltar.
Gemensam planering
En gemensam planering innebär att alla berörda parter anpassar och reviderar
respektive plan så att de passar ihop med varandra. Ett gemensamt synsätt för
hela det aktuella området och alla aktörer skapas. Det är viktigt att tänka på
att det inte bara är huvudorterna i kommunerna som är berörda utan att det
kan finnas fler orter där det är aktuellt med hastighetsgränsförändringar. Vissa
mindre orter är inte tättbebyggda områden och där tar länsstyrelsen beslut om
hastighetsgräns genom lokala trafikföreskrifter.
För Falun, Borlänge och Trafikverket har samordningen inneburit att ett
helhetsgrepp har tagits för hela vägnätet, både kommunalt och statligt. De
mindre orterna, både de med tättbebyggt område och de som inte är
tättbebyggt område, har behandlats på samma sätt och samtidigt som
huvudorterna. Ett gemensamt genomförandedatum har kunnat fastställas och
man har kommit fram till att ha en gemensam informationskampanj för att nå
kommuninvånarna, bland annat via annonser i lokalpressen. Falun och
Borlänge har valt att använda det informationsmaterial som Trafikverket har
tagit fram tillsammans med SKL. Det är ett färdigt informationsmaterial med
budskapet Rätt hastighet – för en attraktiv kommun. Materialet är en del av ett
kommunikationskoncept som Trafikverket erbjuder för kommunens
kommunikation inom kommunens förvaltningar och med kommuninvånarna.

”Genom att arbeta i ett samarbetsprojekt behöver vi inte göra allt arbete själv utan kan dra
nytta av varandras arbete och erfarenheter. Man får draghjälp av de andra då vi kommit olika
långt i processen. Alla bidrar med olika idéer och får sina egna frågeställningar belysta från flera
olika synvinklar. Ett exempel där samarbetet har varit mycket lyckat är informationsinsatserna.
Trafikverket har erbjudit ett färdigt koncept som sedan bägge kommunerna har kunnat använda
gemensamt. Att kunna skriva Nu justerar vi hastigheterna i Falun – Borlänge har givit lite extra
tyngd.”					
Mathias Westin, trafikingenjör i Falu kommun
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Arbetet med nya hastighetsgränser är en integrerad del i det kommunala arbetet
med att skapa en attraktiv kommun. Genomförandet måste kopplas samman
med det övriga planerings- och utvecklingsarbetet som bedrivs kontinuerligt och
anpassas efter det. Det kan innebära att genomförandet av den långsiktiga
hastighetsplanen får delas upp; i geografisk omfattning, i tid, i att vissa
förändringar får vänta tills stödjande åtgärder kan genomföras eller att
acceptansen för förändringar ökat.
Långsiktigt mål
Hastighetsplanen enligt Rätt fart i staden beskriver det långsiktiga mål
kommunen har med hastighetsgränserna. Att skapa ett långsiktigt mål och en
framtida bild av hur hastighetsgränserna ska samspela med trafikmiljön och
gatunätets användande är viktigt. Det kan vara svårt att uppfylla de långsiktiga
målen i ett enda steg och en möjlighet är att arbeta stegvis mot målen.
Stegvis genomförande
Utifrån den långsiktiga hastighetsplanen, de remissynpunkter som inkommit
och de praktiska möjligheter som finns bör en kortsiktig genomförandeinriktad
plan upprättas. Planen beskriver vilka steg mot det långsiktiga målet som kan
tas direkt eller inom den närmsta tiden. Förutom själva omskyltningen bör även
frågor om information, åtgärdsbehov och utvärdering ingå.
Koppling till planering
För att kunna genomföra stegvisa förbättringar eller utöka området med nya
hastighetsgränser behöver arbetet med hastighetsgränser kopplas till
kommunens ordinarie planering. Många gånger krävs det fysiska åtgärder för
att gatumiljöer ska blir självförklarande, en tydlig koppling mellan hastighetsgräns och utformning.

Det kan också vara frågan om återkommande informationsinsatser eller nya
områden som ska få nya hastighetsgränser.
Uppföljning
Det är viktigt att följa upp vilka effekter nya hastighetsgränser får och samla
erfarenheter från genomförandet. Erfarenheter och resultat kan kommuniceras
med allmänheten för att skapa förståelse och acceptans och på sikt nå en större
hastighetsefterlevnad. Det är viktigt att ta lärdom av erfarenheterna till
kommande steg i införandet av nya hastighetsgränser. Borlänge och
Trafikverket prövar att använda NVDB (Nationell vägdatabas) och kommunala
trafikdata för att redovisa förändringar i gatunätet och i restider, trafiksäkerhet,
utsläpp och buller. Effektbedömningarna görs med verktyget Effekt hastighetsöversyn.
Genomförande i Falun och Borlänge
Kommunerna har beslutat ett gemensamt införande av nya hastighetsgränser
till månadsskiftet juni/juli 2010. De ursprungliga hastighetsplanerna har
reviderats och anpassats efter de synpunkter som inkommit vid dialogerna
samt efter de förutsättningar respektive kommun har. Respektive nämnd har
tagit beslut om att genomföra den reviderade hastighetsplanen. Genomförandet
innehåller både den direkta omskyltningen som ska ske och kommunikation
och information. Ingen av kommunerna kommer att genomföra hastighetsplanen i sin helhet. I båda kommunerna kommer till exempel ett antal gator att
behålla 50 km/tim som hastighetsgräns under en period. Detta för att trafikmiljön inte ger tillräckligt stöd för att en förändring ska få tillräcklig acceptans.
I Borlänge kommer övriga orter med tättbebyggt område också att få nya
hastighetsgränser under 2010, vilket inte är fallet i Falun.

”Kommunen anser att det är viktigt med ett enhetligt och tydligt genomförande. Vi inför nya
hastighetsgränser i hela vår huvudort och samtidigt även i kommunens resterande tättbebyggda
områden. Detta för att kommuninvånarna ska känna igen sig. Samtidigt har vi avsiktligt valt att
avstå från vissa förändringar, till exempel där vägmiljön inte är så pass bra att vi kan höja till
60 km/tim behåller vi 50 km/tim under en period. Alla sådana avvikelser kommer vi att arbeta
vidare med i vårt löpande trafiksäkerhetsarbete. Vi kommer att ta fram ett konkret åtgärdsprogram för anpassningar till de nya hastigheterna, vilket kommer att vara ett stöd vid
kommande budgetarbeten.”
Anders Eklund, trafikingenjör i Borlänge kommun
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Teckenförklaring

EXEMPEL – HUVUDORT
En huvudort är en ort med definierad centrumbildning och väl utbyggt
gatunät med gator i tydlig hierarki och med en blandning av tättbebyggt område
och statliga vägar. Orten kan vara centralort i en kommun med flera mindre orter.

FALUN
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Samtliga kartor är schematiska. Mer information
finns i hastighetsplanen för respektive kommun.
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EXEMPEL – HUVUDORT
HASTIGHET

SEKTION

BILD

FÖRKLARING
Målaregatan, Borlänge: Centrumgata där gående,
cyklister och bilister blandas. Hastigheten är låg och
utgår från de gåendes villkor.

Sektion A

Rådmansvägen, Falun: Villagata med gående och
cyklister som färdas i gatan.

Sektion B

Svärdsjögatan, Falun: Mer trafikerad gata där fotgängare
och cyklister har separat bana men korsar i plan i många
punkter. Passager över gatan sker på övergångsställen
eller cykelöverfarter.

Sektion C

INLEDNING

Sektion D

Kvarnsvedsvägen, Borlänge: Viktig gata i huvudnätet med
långsiktigt mål att höjas till 60 km/tim. Åtgärder behövs
framför allt med avseende på trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter i korsningspunkter med vägen.
Höjningen avvaktas tills åtgärder genomförts.

Sektion E

Länsväg 293, Falun: Öppet gaturum, separat gång- och
cykelbana, få korsningar varav de större är signalreglerade. Enstaka korsningspunkter där få oskyddade
trafikanter passerar.

Sektion F

Riksväg 50/70, Borlänge: Flerfältig väg med hög
standard. Planskilda korsningar, mötesseparerad
och helt separerad för oskyddade trafikanter.

PLANERING

SAMORDNING

GENOMFÖRANDE

EXEMPEL
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EXEMPEL – MINDRE ORT
Teckenförklaring

Mindre orter har ett mindre utbrett gatunät men består av ett tättbebyggt område, ofta
i kombination med statliga vägar. Den mindre orten rymmer viss handel och
service och kan ha ett mindre centrum, ofta i anslutning till torg eller handelsgata.
Det finns ett definierat gatunät med viss hierarki.

BJURSÅS (Falu kommun)

TORSÅNG (Borlänge kommun)

Arbete med hastighetsplan för de enskilda gatorna inom tättbebyggt område ska påbörjas.
Nedan visas förslag på hastigheter för det statliga vägnätet.

INLEDNING
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PLANERING

SAMORDNING

GENOMFÖRANDE

EXEMPEL

EXEMPEL – MINDRE ORT
HASTIGHET

SEKTION

BILD

FÖRKLARING

Sektion A

Länsväg 894, Bjursås: Centrumbildning i mindre ort,
oskyddade trafikanter kan passera på hela sträckan men
måste samspela med biltrafiken.

Sektion B

Länsväg 800, Torsång: Passage av oskyddade trafikanter
kan ske på hela sträckan. Gatan ligger i anslutning till
skola och affär.

Länsväg 899, Bjursås: Oskyddade trafikanter färdas på
vägen. Bebyggelsen ligger i nära anslutning till vägen.
Busshållplatser ligger i direkt anslutning till vägen och
inga väntytor finns utanför vägbanan.

Sektion C

Länsväg 800, Torsång: Pendlingsväg till Borlänge
huvudort med separat gång- och cykelväg men med
bitvis skymd sikt, direktutfarter från intilliggande tomter
och busshållplatser i direkt anslutning till vägen.
Funktionsmässigt är 60 km/tim önskvärt men bristerna i
trafiksäkerhet bör åtgärdas innan en höjning är möjlig.

Sektion D

Länsväg 807, Torsång: Oskyddade trafikanter kan färdas
skilt från vägen, bebyggelsen är vänd från vägen och
ligger som separata öar. Få passager eller korsningar.

Sektion E

Riksväg 80, Bjursås: Viktig väg med pendlingsfunktion
genom orten och med gles bebyggelse i direkt anslutning
till aktuellt vägavsnitt. Få korsningar eller anslutningar
och få oskyddade trafikanter.

Sektion F

INLEDNING

PLANERING

SAMORDNING

GENOMFÖRANDE

EXEMPEL
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EXEMPEL – LANDSBYGDSORT
Landsbygdsorter har ett begränsat gatunät där stommen ofta utgörs av en genomfartsväg
av landsvägskaraktär. Orten rymmer främst bostäder och gårdar samt har ett mycket
begränsat eller inget utbud av handel och service.

SPRAXKYA (Borlänge kommun)
Teckenförklaring

INLEDNING
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PLANERING

SAMORDNING

GENOMFÖRANDE

EXEMPEL

EXEMPEL – LANDSBYGDSORT
HASTIGHET

INLEDNING

SEKTION

BILD

FÖRKLARING

Sektion A

Länsväg 656, Spraxkya: Landsvägsgenomfart där
oskyddade trafikanter är hänvisade till vägen. Det finns
busshållplats och direktutfarter längs vägen.

Sektion A

Länsväg 656, Spraxkya: Samma plats men med åtgärdsförslag för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet för de
som bor och går längs vägen.

PLANERING

SAMORDNING

GENOMFÖRANDE

EXEMPEL
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