Stockholm 200108

Till styrelsen för Luddingsbo-Snöveltorps Vägförening

Motion angående trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

Bilagt finns utredning och ett förslag i tre punkter till hur trafiksäkerheten inom området
kan förbättras. Kostnaden för åtgärderna kan till viss del komma att återvinnas över tid
genom minskat slitage och därav minskade underhållskostnader.
Jag vill att styrelsen till årsmöte tar ställning till förslaget som helhet men också i detalj
redovisar tankegången i sitt ställningstagande till var och en av de tre punkterna i
förslaget.
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Förslag till hastighetsbegränsande åtgärder inom Västra
Luddingsbo
Vid Luddingsbo Västra Villaförenings sommarmöte berördes olika möjligheter att förhindra
hastighetsöverträdelser inom vårt område. Olika idéer kom upp till diskussion. Jag åtog mig att
fundera över problematiken och presentera en motion till Luddingsbo-Snöveltorps vägförening.
Den bakgrund jag har fått kännedom om är att det för rätt många år sedan har gjorts försök att få till
stånd ett upprätthållande av hastighetsbegränsning på Luddingsbovägen och anslutande vägar. Min
egen erfarenhet efter fyra säsonger i Luddingsbo är att fordon ofta framförs i olämpligt hög
hastighet, att högerregeln inte respekteras och att vägen uppvisar skador som kanske inte beror på
hög hastighet hos personbilar utan snarare på tung trafik till pågående ny- och ombyggnadsprojekt.
Från Trafikverkets hemsida finner jag nedanstående information.

Beslut om att anlägga farthinder
Enskilda väghållare beslutar själva om att anlägga farthinder på sin väg. Det är lämpligt att ta
beslutet på en årsstämma och att styrelsen sedan verkställer beslutet. Gäller det en väg med
statsbidrag bör väghållaren samråda med Trafikverket först, så att hindrets utformning och
utmärkning följer gällande rekommendationer, annars kan rätten till bidrag påverkas. Väghållaren
kan också behöva samråda med post, räddningstjänst och kollektivtrafikaktörer. Vi beviljar inte
statsbidrag till kostnader för att anlägga farthinder och inte heller till fördyrad väghållning.

Typer av farthinder
Följande tre typer av farthinder är vanliga på enskilda vägar:
•
Gupp
•
Sidoförskjutning (chikan)
•
Hastighetspåminnare (digital skylt som anger fordons hastighet)

Gupp
Gupp är den effektivaste metoden för att sänka trafikens hastighet. Det ska vara utformat så att det
ger så lite obehag som möjligt för fordon som håller rätt hastighet. Gupp kan dock orsaka buller och
vibrationer som kan störa närliggande fastigheter.

Sidoförskjutning (chikan)
Vid sidoförskjutning tvingas fordon att sänka farten genom att de måste parera i sidled. En vanlig
och enkel lösning är att ställa ut blomlådor på vägen. Svårigheten med sidoförskjutning är att
vägbanan måste vara tillräcklig bred för att breda fordon, till exempel jordbruksmaskiner, ska kunna
passera. Personbilar kan då utnyttja bredden till att bibehålla sin hastighet vilket gör att effekten av
sidoförskjutningen uteblir.

Exempel på hastighetspåminnare.

Hastighetspåminnare
En hastighetspåminnare är en digital skylt som aktiveras när ett fordon passerar. Skylten visar
fordonets hastighet med hjälp av en fordonsdetektor. Det är ett enkelt och ekonomiskt sätt att öka
trafiksäkerhet och trygghet på utsatta platser längs med enskilda vägar.

Utformning av farthinder
Cirkelgupp (Watts gupp) är lämpliga att använda på enskilda belagda vägar där man behöver säkra
att trafiken följer hastighetsbegränsningen se exempelbild nedan. Om bussar och andra tunga fordon
använder vägen är det lämpligt med ett modifierat cirkelgupp. Det innebär att vinkeln gentemot
guppet jämnas ut något i angränsningen till den plana vägbanan, se illustration nedan.
Vid utformning av gupp bör materialen i guppet ha samma tjocklek. En blandning av till exempel
gatsten och tunnare plattor ger problem med sättningar. Marksten, gatsten och plattor ska läggas i
förband* för att fixera stenarna så att de inte glider isär. Det krävs stor precision i utförandet för att
guppen ska fungera som de ska. Guppen bör inspekteras regelbundet och eventuella sättningar
och förskjutningar justeras. De ska även utformas med hänsyn till drift- och underhållsfrågor.
På gator med omfattande busstrafik ska kordalängden på cirkelgupp vara 6,5 meter för att begränsa
bussens vippande rörelser till en acceptabel nivå.
Utformning av cirkelgupp med höjd 10 cm vid olika hastighetsanpassningar.
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Exempel på cirkelgupp (även kallat Watts gupp)
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* Ett förband innebär att stenarna i en rad läggs förskjutna i förhållande till stenarna i föregående
rad så att skarvarna inte hamnar i rak linje.

Utmärkning av farthinder
Det är viktigt att du som enskild väghållare märker ut farthinder på ett tydligt sätt så att
trafikanterna ser hindret.
Vid enstaka farthinder är det lämpligt att använda vägmärke A9.

För att märka ut områden eller vägsträckor där flera farthinder anlagts för att hastigheten inte skall
överstiga 30 km/tim kan du använda vägmärke E.11, rekommenderad lägre hastighet.

Varje farthinder bör vara tydligt utmärkt med blå/gula sidomarkeringsskärmar eller stolpar.

Rör 60x900 mm med symbol X3, markeringsskärm för farthinder
Blomlådor och chikaner märks ut med en liggande sidomarkeringsskärm. Kompletteras
utmärkningen med en varningsskylt, förslagsvis "Annan fara" eller "Avsmalnande väg" med
tilläggstavla farthinder alternativt skylt för 30 km/tim rekommenderad hastighet.
Läs mer om utmärkning i handboken för vägmärken: Handbok vägmärken (webbutiken)

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
1.
Ansök på nytt om att Luddingsbovägen skyltas om till 40 km/t. I första hand väster om
förskolan, i andra hand väster om Sjövägen och i tredje hand väster om Mekanikusvägen.
2.
Anlägga farthinder i form av cirkelgupp med en längd mellan 4,2 och 6,5 m, väster om
Prickhållarvägen, Lotshållarvägen, Nivellörsvägen, Signalvaktarvägen och Slussvaktarvägen.
3.

Tydliggöra skyltad hastighet.

I korsningarna nedan bedömer jag att farthinder gör störst nytta med hänsyn tagen till trafik,
siktförhållanden, högerregeln och annan aktivitet såsom bad-/båtplats. Bilderna presenteras i den
ordning jag skulle prioritera anläggande om det av kostnadsskäl inte är möjligt att anlägga samtliga
vid ett och samma tillfälle eller om det anses klokt att välja ett eller två gupp och sedan utvärdera
resultatet.

