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1

Inledning

I Vingåkersbygden bor det ca 9100 invånare, varav omkring två tredjedelar bor i
någon av kommunens byar eller tätorter: Vingåker (centralort), Högsjö, Läppe,
Österåker, Marmorbyn samt Baggetorp.

1.1

Bakgrund och syfte

I dialog mellan Vingåkers kommun och Vingåkersbygdens utvecklingsgrupper har
det framkommit att det finns behov av att skapa en struktur och en samlad
översikt över trafikrelaterade ärenden, förslag och önskemål som inkommer från
medborgare. Detta dokument tydliggör vilka ärenden som kommunen arbetar
med i dagsläget och vilka ärenden som är avslutade. På så sätt blir det enklare och
tydligare både för de kommunala tjänstemännen och för medborgare som vill vara
med och påverka sin närmiljö. I ett trafikärende finns koppling till ett trafikslag som
fordon, cykel eller fotgängare. Det kan exempelvis handla om hastigheter,
utformning eller underhåll av ytorna där dessa trafikslag befinner sig.
Vissa ärenden kommer hanteras inom ramen för kommunens budget för
driftåtgärder. Andra ärenden kommer inte drivas vidare av kommunen men de
lokala utvecklingsgrupperna kommer ha möjlighet att på eget initiativ driva vissa
frågor vidare. På detta sätt vill Vingåkers kommun utveckla alla Vingåkersbygdens
orter och skapa en tydlighet och transparens i hur trafikrelaterade frågor hanteras
och prioriteras. Förhoppningsvis kommer invånarna och utvecklingsgrupperna
kunna inspireras av varandra genom att dela med sig av erfarenheter från arbeten
med trafikrelaterade projekt.
Större långsiktiga frågor som rör tex nybyggnad av cykelväg. Kommer även flyttas
in ett separat dokumentet för trafikfrågor till Översiktsplanen.
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1.2

Dokumentets struktur

De önskemål som tas upp under möten som hålls mellan Vingåkers kommun och
utvecklingsgrupper samlas i detta dokument under avsnitten för respektive ort.
Avslutade ärenden, även de frågor som har fått negativt besked, förflyttas till
avslutade ärenden. Avslutade ärenden kommer att få vara kvar i dokumentet som en
påminnelse om hur önskemål, frågor och ärenden har hanterats. Genom att
tydliggöra vad som har sagts tidigare upprepas inte arbete kring samma frågor om
det exempelvis sker personalväxling på kommunen.
1.3

Trygghetsvandring

Enligt kommunens samverkansavtal med Polisen ska Vingåkers kommun varje år
anordna trygghetsvandring. Detta ansvarar kommunens säkerhetsstrateg för.
Under en trygghetsvandring bjuds allmänheten in för att tillsammans med
kommunens tjänstemän och polis vandra genom ett bestämt område och prata
om hur det upplevs. Vad är det som känns tryggt och trevligt och vad är det som
upplevs som otryggt, fult eller obehagligt? Trygghetsvandringen ska fånga känslan
och upplevelsen av området. Eftersom områden kan upplevas på olika sätt
beroende på exempelvis ålder, kön eller funktionsvariation är det viktigt att så
många som möjligt har möjlighet att delta. Allas åsikter och upplevelser är lika
viktiga eftersom alla ska känna sig trygga i den bebyggda miljön.
Under vandringen delas deltagarna upp i mindre grupper på ca 3 - 5 personer.
Varje grupp har ett anteckningsblock och en karta där de dokumenterar sina
diskussioner, samt fotograferar. Vandringen avslutas med fika under vilken
grupperna delar med sig av vad som har observerats och vilka möjliga lösningar
som finns för att öka trivseln och tryggheten på orten.
Det som har observerats under trygghetsvandringen sammanställs i en lista.
Utifrån denna lista besvarar kommunen synpunkterna eller skickar vidare dessa till
berörd organisation som kan besvara frågan. Vissa synpunkter är driftåtgärder
som kommunen kan åtgärda inom en snar framtid, andra synpunkter kan kräva att
det sker en utredning där kommunstyrelsen måste besluta om det är en rimlig
åtgärd för kommunen att utföra eller ej. I vissa frågor där kommunstyrelsen
beslutar att det inte finns medel eller resurser för åtgärden kan ändå ortens lokala
utvecklingsgrupp vid intresse arbeta vidare med frågan, med stöd av tjänstemän
från kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat (2014-03-24) att avsätta särskilda medel i drift och
investeringsbudgeten för att åtgärda synpunkter efter en trygghetsvandring.
Tygghetsvandringar ska genomföras två gånger per år i någon av
Vingåkersbygdens sju orter. Nedan finns en tabell som visar genomförda
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trygghetsvandringar, samt en tabell med framtida trygghetsvandringar, som efter
genomförande rullar på från början igen. Det innebär att samtliga orter får
återkommande trygghetsvandringar ungefär vart tredje år.
Ortsnamn
Vingåker
Högsjö
Läppe
Baggetorp

Datum genomförd trygghetsvanring
2018
16 april 2018
8 april 2019
19 mars 2020 (inställd p.g.a. Covid-19)

Tabell 1. Genomförda trygghetsvandringar.

Framtida planerade trygghetsvandringar
Ortsnamn
Tid
Baggetorp
Vår 2021

Höst 2024

Marmorbyn
Österåker
Viala

Höst 2021
Vår 2022
Höst 2022

Vår 2025
Höst 2025
Vår 2026

Vingåker
Högsjö

Vår 2023
Höst 2023

Höst 2026
Vår 2027

Läppe

Vår 2024

Höst 2027

Tabell 2. Framtida planerade trygghetsvandringar.
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1.3.1

Process för trygghetsvandring

Steg 1: Information
Att trygghetsvandring ska ske på
en viss ort kommuniceras via
kommunens hemsida samt kanaler
så som facebook, instagram,
lokaltidning och genom den lokala
utvecklingsgruppen.
Steg 1- Information

Steg 2Trygghetsvandring

Steg 3Bearbetning av
synpunkter

Steg 4Återkoppling

Steg 5Genomförande

Steg 2: Trygghetvandring
Vandringen genomförs med fokus
på belysning, upplevd trygghet,
kriser och utemiljö. En lista skapas
med alla inkomna synpunkter.
Steg 3: Bearbetning av
synpunkter
Kommunens tjänstemän går
igenom listan och avgör vilken
organisation som kan besvara på
synpunkterna som har inkommit,
och kontaktar dessa.
Steg 4: Återkoppling
Kommunen kommunicerar vilka
åtgärder som ska genomföras samt
inkomna svar från externa aktörer.
Återkopplingen från kommunen
ska ske till den lokala
utvecklingsgruppen på orten,
deltagare i trygghetsvandringen
samt via kommunens hemsida.
Steg 5: Genomförande
Kommunen genomför åtgärder
som antingen är en driftåtgärd eller
som kommunstyrelsen beslutar ska
genomföras.
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2

Vingåker Centralort

Det bor 4768 personer i Vingåkers Centralort [SCB, 2018-12-31]. Här finns flera
villaområden och även industriområden. Trafikverket sköter om de större vägarna
genom Vingåker som Storgatan, Vannalavägen, Skolgatan och större delen av
Bondegatan.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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2.1

Synpunkter efter trygghetsvandringar

Den senaste Trygghetsvandringen i Vingåker genomfördes i april 2018.
Synpunkter
Åpromenaden. Ojämn asfalt och saknas staket
Bänkar mellan Rådjursgränd och
Vannalavägen
Dålig asfalt på många platser i Vingåker
Dålig asfalt Skolgatan
Speglar i Tunneln vid järnvägsstationen
Ledstråk för Synskadade vid Tåg perrongerna

2.1.1

Väghållare
Kommunen
kommunen

Besvarad
Ja
Ja / Klar

kommunen
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket

Ja
Ja
Ja / Klar
Ja

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Smittrafik Åbrogatan
Avsaknad av övergångsställe vid Norra
Torggatan samt korsningen vid järnvägsbron

2.2

Väghållare
Kommunen
Trafikverket

Besvarad
Ja
Ja

Väghållare kommunen

Åpromenaden. Ojämn asfalt och saknas staket
Asfalten är väldigt ojämn och det saknas staket ner mot ån. Det är en mysig
sträcka att promenera efter. Den dåliga asfalten gör att det finns risk för att
snubbla och ramla ner i vattnet.
Kommunen svarar: Skicket på Åpromenaden visar att man måste genomföra en geoteknisk
undersökning. Den visar på brister och delar av Åpromenaden har stängts av tills vidare.
Dålig asfalt på många platser i Vingåker
Många körbanor i centrala Vingåker är i dåligt skick. Bland annat Köpmannagatan
och Bondegatan är väldigt spåriga och trasiga. Sävstaholmsvägen har en dålig och
väldigt smal trottoar. Brunnslock som sticker upp. Kantsten till trottoarer i
korsningar är sönderkörda utav fordon.
Kommunen svarar: En asfaltsutredning har gjorts under 2020 på samtliga kommunala
vägar. Utredningen innehåller alla vägars skick och vilken belastning av fordon de har. Den
visar kostnader för att åtgärda kommunens sämsta vägar och en plan för att åtgärda dem inom
4 år.
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Smittrafik Åbrogatan
När bussar stannar på väg 52 i norrgående riktning. Passar bilar på att skynda sig
genom Åbrogatan för att hinna ut föra bussen. Boende på vägen upplever en ökad
trafik där många av fordonen åker snabbt för att hinna förbi bussen. Önskar
därmed att någon form av fartdämpande åtgärd placeras.
Kommunen svarar: Kommunen har varit ute på plats och tittat på eventuella möjligheter.
Det är inte möjligt med en hastighetsdämpande åtgärd på Åbrogatan. Med alla utfarter efter
vägen finns ingen plats för trafiköar att placeras ut. Samt att det skulle medföra att större fordon
som sopbilar inte kan passera. Fartgupp skulle medföra ökat buller och vibrationer och skapa
ett större störande fenomen samt risk för sprickor i fasaden på närliggande fastigheter.
Hur kan man då inte ha övergångsställen vid tex Norra Torggatan, där bussen
stannar och man kan gå till tex. Vårdcentral? Eller varför inte vid korsningen vid
järnvägsbron?
Trafikverket svarar: Trafikverket har inga planer på att anlägga övergångställen på platsen.
Vi noterar frågan och tar med oss den till framtida åtgärdsplaneringar.
Kommentar från kommunen: Idag finns det en gångpassage på Storgatan mellan Södra
Torggatan och Bondegatan
2.3

Väghållare Trafikverket

Dålig asfalt Skolgatan
Asfalten på Skolgatan har dåligt skick. Sprucken asfalt och brunnslock som ligger
löst. Boende efter vägen ser även att en hastighetsdämpande åtgärd görs på vägen.
Då de upplever att hastigheten är hög.
Sammanfattning av diskussioner med Trafikverket: En del av Skolgatan har asfalterats
om sommaren 2020. Resterande del in mot Vannalavägen kommer att asfalteras om år 2021, i
samarbete med Sörmlandsvatten byter ut deras Va-ledningar. I dagsläget är det inte aktuellt
med någon ombyggnation av Skolgatan.
Ledstråk för Synskadade vid Tåg perrongerna.
Perrongen på södra sidan saknar vägledning för synskadade
Trafikverket svarar: Vägledning för synskadade har informationen skickats vidare till
planeringsområde öst.

2.4

Färdigställda önskemål

Bänkar mellan Rådjursgränd och Vannalavägen
Medborgare ser gärna att det placeras ut bänkar efter gång och cykelvägen mellan
Rådjursgränd och Vannalavägen. Så bland annat äldre som bor i området kan sätta
sig och vila på vid behov
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Kommunen svarar: Mellan Rådjursgränd och Vannalavägen finns det parkbänkar
utplacerade. Sommar 2020 placerades även bänkar efter gång och cykelvägen vid
Vannalavägen. På varsin sida om Västergatan.
Speglar i Tunneln vid järnvägsstationen
Det saknas speglar för att se om det kommer cyklister. När man kommer som
gående nedför trapporna på båda sidor om tunneln.
Trafikverket svarar: Informationen om saknaden av speglar har skickats vidare till
underhållsavdelningen.
Åtgärden är nu klar och speglar finns på plats.
2.4.1

År 2021

Asfaltering Skolgatan
År 2021 kommer Trafikverket asfaltera om resterande del av Skolgatan efter ett
samarbete med Sörmlandsvatten som byter ut sina VA-ledningar.

10 (
38)
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Österåker

Österåker är beläget nordöst om Vingåker och har 671 invånare [SCB, 2018-1231]. Orten har en friskola och ett kommunalt dagis. Österåker gränsar till sjön
Öljaren i öster och har där en kommunal badplats som kallas för Hullabadet.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.

11 (
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Synpunkter efter Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar är planerade till våren 2022 och Hösten 2025.
Synpunkter

3.2

Väghållare

Besvarad

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Ändrad hastighet från 50 till 40 km/h
Höga häckar efter vägen genom Hulla och
Ättersta
Gatlysen i Hulla och Ättersta
Dålig sikt, korsningen väg 582 / 586
Skolbarnen får gå på väg med dålig sikt för
att komma till bussen.
Trottoar genom Österåker

3.2.1

Väghållare kommunen

3.2.2

Väghållare Trafikverket

Väghållare
Trafikverket
Trafikverket

Besvarad
Ja
Ja

Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket

Ja
Ja
Ja

Trafikverket

Ja

Ändrad hastighet från 50 till 40 km/h
Vingåkers kommun vill sänka hastigheten till 40 km/h inom Österåkers
tättbebyggda område.
Trafikverket har svarat:
Vi har ingen erinran mot förslaget att 40 km/tim ska gälla.
Vägsträckan har landsbygdkaraktär och 40 km/tim kan gälla på sträckan enligt vår mening.
Detaljerat förslag på hastighetssänkningen med en kostnadsberäkning har skickats
till kommunens politiker för beslut innan åtgärden kan genomföras.
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Höga häckar efter vägen genom Hulla och Ättersta
I byarna Hulla och Ättersta växer fastigheter häckar högt och väldigt nära
vägkanten. Sikten är väldigt dålig och gående har ingen stans att ta vägen om det
kommer fordon genom kurvorna. Det går även mycket traktorer och busstrafik
genom området.
Frågan är skickad vidare till Trafikverket.
Svar från Trafikverket: Hullaby känner jag till men inte att det är problem i Ättersta väg
586. Där får vi kontrollera hur det ser ut.
Vi lägger lappar med information om vad som gäller efter våra vägar och försöker kontakta
fastighetsägaren för att få dem att göra rätt för sig.
Det går inte alltid så bra. Lyckas vi inte den vägen vänder vi oss antingen till er på kommunen
eller till Länsstyrelsen om ett föreläggande.
Det kan ta lite tid men då brukar fastighetsägaren göra rätt för sig.
Gatlysen i Hulla och Ättersta
Boende i både Hulla och Ättersta upplever vägarna väldigt mörka och otrygga.
Belysning saknas helt och hållet efter vägen genom byarna.
Ättersta är utav riksintresse för kultur och miljövård. Vilket gör att moderna
gatlysen inte kan sättas upp.
Svar från Trafikverket: Trafikverket belyser endast undantagsvis vägar och korsningar.
Orsaken är att det är en dyr investeringsåtgärd förknippade med höga driftskostnader och
mycket låg trafiksäkerhetshöjande effekt och har en negativ påverkan på klimatet och därmed
motverkar det klimatmål regeringen har uppdragit Trafikverket att uppnå. Belysning är mer en
upplevd trygghet än en faktisk trafiksäkerhet. Därmed luras man in i en falsk trygghet och
utsätter sig också för en större risk.
Kriterierna för belysning är således höga. Utanför tätort belyses motorvägar med fler än 35,000
fordon per dygn samt 2+2-vägar med fler än 7,000 fordon per dygn. Trafikintensiva vägar i
tätort brukar normalt belysas och olycksdrabbade korsningar likaså. Undantag kan förekomma
om särskilda skäl förekommer.
I det här fallet uppfylls inte kriterierna för belysning.
Dålig sikt, korsningen väg 582 / 586
Korsningen har dålig sikt mellan söder och östergående riktningar.
Det är en träd ale som gör att sikten blir dålig och det är svårt att svänga ut när
man kommer från öster. Det har skett dödsolyckor i korsningen.
Träd alen kan inte tas ned. Men möjligheten att sätta upp varningsmärken har
ställts till Trafikverket.
Svar från Trafikverket: När det gäller STOP så är det länsstyrelsen som beslutar om detta
inte Trafikverket, så ta kontakt med dem.
Jag skickar detta vidare för koll av ev. slyröjning.
Svar från Länsstyrelsen: Det är Länsstyrelsen som självständigt kan bedöma om ett ärende
ska inledas.

Vingaker.se

14 (
38)
Skolbarnen får gå på väg med dålig sikt för att komma till bussen.
Barnen som åker buss till och från skolan i Österåker. Måste gå efter väg 591 ca
100 meter till hållplatserna. Vägen är smal och skymt utav en trä ale samt att sen
svänger ordentligt.
Tidigare har bussar svängt upp på en grusväg genom fastighet Österåkers kyrka
1:1. Men med att det köptes in nya bussar som är längre i markfrigången så ska
dessa inte kunna köra den vägen längre.
Frågan har skickats till Sörmlandstrafiken för att försöka få till en lösning för att
säkerställa barnens säkerhet.
Svar Sörmlandstrafiken: Känner till att man tidigare kört upp runt klockstapeln. Jag har
inte så mycket information om det mer än att jag hört att det medfört vissa problem, jag kan
försöka efterforska vilka dessa varit men det påverkar ändock inte framtidsbedömningen som
sker utifrån de riktlinjer vi arbetar utifrån nu. Vägen runt klockstapeln är smal och uppfyller
helt enkelt inte de krav som vi har för busstrafik avseende beläggning, vägbredd och troligen även
kurvradie. Rent generellt vid denna typ av platser har man inom kollektivtrafiken haft problem
både med förarnas arbetsmiljö och trafiksäkerhet då det är trångt och inte alltid den bästa
väghållningen men också diskussioner med markägare om skador på väg och fastigheter,
buller/vibrationer, väghållning etc. Det är sådana skäl som ligger bakom att vi och i princip
hela branschen har höjt kraven på vägstandarden där kollektivtrafik ska bedrivas.
Vi kör gärna en avstickare så vi kommer närmre skolan men då behöver vi rätt förutsättningar,
en vägutformning och vändplan i enlighet med riktlinjer. Själva hållplatsen behöver också vara
rätt utformad med kantsten och tydlighet i vad som är resenärsyta och vad som är vägyta. Detta
gäller i och för sig rent generellt men i synnerhet vid just skolor.
Trottoar genom Österåker
Väg 591, söder om 587 i Österåker är smal och boende upplever otrygghet när det
inte finns någon trottoar att gå på. Det är trångt när det kommer fordon det finns
ingen annan väg att promenera på genom Österåker.
Det är Trafikverket som är väghållare och frågan har ställts till dem
Svar från Trafikverket: Väg 591 är en lågtrafikerad 3 meter bred länsväg med 285 fordon
per dygn, varav 35 fordon är tung trafik, skyltad hastighet är 30 km/h.
I Södermanland är det Region Sörmland som i sin roll som plan upprättare i samråd med bland
annat länets kommuner tar fram och fastställer den regionala planen för transportinfrastruktur
och därmed beslutar vilka investeringsåtgärder Trafikverket ska verkställa under planperioden.
I den nu gällande planen för 2014 till 2025 har Regionen valt att satsa 39% på vägåtgärder,
23% på kollektivtrafik på regionala vägnätet, 18% på starka cykelstråk enligt cykelstrategin,
9% på trafiksäkerhet på regionala vägnätet, 6% på gång och cykel samt trafiksäkerhet på
kommunala vägnätet, 4% på kollektivtrafik kommunala vägnätet och 1% till
åtgärdsvalsstudier och utredningar.
Dengångbana de efterfrågar är inte aktuell i den cykelstrategi som Regionen har förankrat med
länets kommuner och Trafikverket.
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4

Högsjö

Högsjö är beläget väster om Vingåker och har 1492 invånare [SCB, 2018-12-31].
Orten har en kommunal förskola och skola. På orten finns det en fabrik som är en
stor arbetsgivare. Orten har en kommunal badplats vid sjön Högsjön.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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Synpunkter Efter Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar har genomförts i Högsjö den 16 april 2018.
Synpunkter
Sänka till 30 km/h vid Högsjö skola
Saknas belysning vid hämtning/lämning av
barn vid Högsjö skola

4.2

Väghållare
Kommunen
Kommunen

Besvarad

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare
Synpunkter
Skyltar till bibliotek och idrottsplatsen
Hög hastighet och dålig sikt Ekbacksvägen
väg 561 i centrala Högsjö Saknas belysning

4.2.1

Väghållare
Trafikverket
Kommunen
Trafikverket

Besvarad
Ja/ klar
Ja
Ja

Väghållare kommunen

Sänka till 30km/h vid högsjö skola
Saknas belysning vid hämtning/lämning av barn vid högsjö skola
Hög hastighet och dålig sikt Ekbacksvägen
Under sommaren besöker många Högsjö badplats. Boende efter vägen upplever
att hastigheten blir högre och att sikten i kurvan efter infarten till Voith.
Även många lastbilar till Voith håller hög hastighet. Det är 40 km/h på alla vägar
inom Högsjö tättbebyggda område. Boende ser att kommunen placerar ut
farthinder i början av Ekbacksvägen för att även sakta ner lastbilar. Samt gör
något åt sikten i korsningen.
Kommunens svar: Angående hastighetsdämpande åtgärder så kommer dessa medföra andra
störningar. Gupp kommer medföra mer buller och vibrationer som kan skada närliggande
fastigheter. Trafiköar kommer även dem medföra vibrationer och ökat slitage på vägen med de
tunga fordonen som passerar där.
Angående siktförhållande så har kommunen varit ute och kontrollera kurvan och kan
konstatera att siten är god och uppfyller trafikverket siktkrav enligt deras krav. De träd som
kan tyckas skymma sikten är placerade långt in på fastighetsmark som en till hör kommunen.
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4.2.2

Väghållare Trafikverket

väg 561 i centrala Högsjö Saknas belysning
Belysning önskas i centrala Högsjö efter väg 561. Det är väldigt mörkt och otryggt
att gå efter vägen.
Trafikverket svarar: Väg 561 är en lågtrafikerad 8 meter bred länsväg med 480
fordon per dygn (240 i vardera riktningen), varav 40 fordon är tung trafik. Skyltad
hastighet är 40 km/h och genomsnittshastigheten för personbilar är 39-41 km/h
och 30-42 km/h för tung trafik. Båda ligger under normalspannet.
Trafikverket har regeringsuppdraget att verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Det övergripande målet är att säkerställa effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Det innebär att
transportsystemets utformning ska medverka till att ge grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.
Trafikverket belyser endast undantagsvis vägar och korsningar. Orsaken är att det
är en dyr investeringsåtgärd förknippade med höga driftskostnader och mycket låg
trafiksäkerhetshöjande effekt och har en negativ påverkan på klimatet och därmed
motverkar det klimatmål regeringen har uppdragit Trafikverket att uppnå.
Belysning är mer en upplevd trygghet än en faktisk trafiksäkerhet. Därmed luras
man in i en falsk trygghet och utsätter sig också för en större risk.
Trafikverket utgår från kraven i VGU, Vägars och gators utformning. Det är ett
styrande dokument som är upprättat i samverkan mellan Trafikverket och SKR,
Sveriges Kommuner och Regioner. Regelverket tillämpas på samma sätt i hela
landet.
Samtidigt finns andra aspekter kopplade till vägbelysningen. Den binder ihop och
markerar de platser där människor lever och bor. Dessa aspekter ligger inte i
Trafikverkets uppdrag.
I dag finns belysning utmed statliga vägar som ägs av kommuner. Därför är en
viktig del att skapa samsyn kring vem som ska äga och ansvara för underhåll och
därmed stå för kostnaderna kring utrustning och belysning.
En stor del av belysningsanläggningen är dessutom i behov av reinvestering och
därför är det hög tid att besluta sig var belysning verkligen behövs. Att släcka
belysning på sträckor utan oskyddade trafikanter och med lägre trafikflöden kan
göra det möjligt att i framtiden bygga ny belysning vid gång- och cykelpassager där
det saknas belysning i dag.
Kriterierna för belysning är således höga. Utanför tätort belyser Trafikverket
motorvägar med fler än 35.000 fordon per dygn samt 2+2-vägar med fler än 7.000
fordon per dygn. Trafikintensiva vägar i tätort brukar normalt belysas och
olycksdrabbade korsningar likaså. Undantag kan förekomma om särskilda skäl
förekommer.
I det här fallet uppfylls inte kriterierna för belysning.
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4.3

Färdigställda önskemål

Skyltar till bibliotek och idrottsplatsen
Kommunen har ansökt om skyltning till bibliotek, distriktsköterska, idrottsplats,
fritidsområde och gymnastikhall till Trafikverket. Kommunen fick avslag på
samtliga förutom till fritidsområdet då de låg inom detaljplanerat område med
tydliga adresser. Ansökan gjordes försommaren 2019 och skylten fritidsområde är
år 2020 uppsatt.
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Marmorbyn

Marmorbyn är beläget öster om Vingåker och har 642 invånare [SCB, 2018-1231]. Orten har en kommunal förskola och skola. Orten har en kommunal badplats
vid sjön Kolsnaren.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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Synpunkter Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar i Marmorbyn är planerade hösten 2021 och våren 2025.
Synpunkter

5.2

Väghållare

Besvarad

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Sänkt hastighet från 50 till 40 km/h
Parkering vid badplats
Cykelväg till Katrineholm
Dela av Ekebergsvägen, väster om dagis
Blomsterlådor/fysiska hinder för minskad
hastighet
Nytt övergångställe vid utfarten från dagis
Trottoar på genomfartsvägen
Komplettera belysning på Marmorvägen
Mer kollektivtrafik till och från Katrineholm
Parkslide växer på väg 591

5.2.1

Väghållare
Kommunen/
Trafikverket.
Kommunen
Trafikverket
Kommunen
Kommunen

Besvarad
Ja

kommunen
Trafikverket
Kommunen
Kommunen/
Regionen
Trafikverket

Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Ja.

Väghållare kommunen

Sänkt hastighet från 50 till 40 km/h
Boende i Marmorbyn vill att hastigheten sänks till 40km/h som den har gjort i
bland annat Högsjö och Läppe.
Kommunen svarar: Kommunen har tagit fram ett förslag om att sänka hastigheten inom
tättbebyggt område i Marmorbyn till 40km/h. En remiss har skickats till trafikverket för
att sänka till 40km/h på väg 59. Vilket de inte har något att erinra på.
Förslaget ska beslutas i kommunstyrelsen innan det kan genomföras.
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Parkering vid badplats
När det är riktigt bra badväder kan det bli svårt att få parkeringar vid
marmorbyns badplats. Bilar parkerar på vägen och det kan bli svårt att komma
förbi.
Kommunen svarar: Kommunen har skyltat upp för parkering på den östra sidan av
vägen ner till badplatsen. För att göra plats åt fler bilar.
Kommunen tittar även upp möjligheter till att snygga till samtliga parkeringar till
badplatsen till sommaren 2021.
Dela av Ekebergsvägen, väster om dagis
Det åker mycket genomfartstrafik på Ekebergsvägen. Boende ser gärna en
ändring på det och ett förslag är att stänga av vägen precis öster om
korsningen vid Marmorbyns dagis.
Kommunen svarar: Att stänga vägen som kan göras. Ska det vara en återvändsgata
måste det finnas en vändplats i slutet av vägen. Att förbjuda genomfartstrafik skulle
medföra att det skulle flytta all trafik antingen ut till väg 591 eller Folk Angers väg.
Plus att ett genomfartsförbud måste även samverkas med polis för att det ska ge effekt.
Ekebergsvägen är en allmän bygata där alla har rätt att åka på.
Blomsterlådor/fysiska hinder för minskad hastighet
Boende i Marmorbyn ser gärna att kommunen inför möjligheten för
medborgare, att söka efter tillstånd att få placera ut blomlådor eller andra
fysiska hinder för att minska hastigheten på deras gata.
Kommunen svarar: Kommunen planerar att testa hur det kommer att funka med
blomlådor som sökande får snickra ihop själva. Detta kommer testas på en mindre plats
och Marmorbyn är ett alternativ att ha som testpiloter för detta under 2021.
Nytt övergångställe vid utfarten från dagis
Föräldrar som lämnar barn på dagiset önskar att ett övergångsställe anläggs
från grinden ut mot Folke Anges väg.
Kommunen svarar: Övergångsställen anger en falsk trygghet då många ta för givet att
fordon ska stanna. Idag väljer man hellre att anlägga en gångpassage där samspel mellan
fordon och gående uppstår i trafiken. Men för att ett sådan ska kunna anläggas måste det
finnas trottoar eller annan anläggning på varje sida vägen som gående kan ta sig till. Detta
är alltså ingen som man bygger på en liten villagata med liten trafikmängd.
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Komplettera belysning på Marmorvägen
Efter Marmorvägen vid fotbollsplanen finns ingen belysning. Det är ett
populärt promenadstråk efter den vägen. Som känns otrygg när det är mörkt.
Kommunen svarar: Investera i belysning är både en kostsamt både som investering och
drift. Det finns många platser som önskar belysning i kommunen. Vi tar med oss alla
önskemål och ser över vilka möjligheter som finns för framtida investeringar i belysning.
Mer kollektivtrafik till och från Katrineholm
Medborgare boende i Marmorbyn ser gärna att det blir fler turer med buss
som går till och från Katrineholm.
Frågan är skickad vidare till Sörmlandstrafiken: Det är ingen självklar satsning med
fler bussar på sträckan, resandet är som sagt inte jättestort. Men jag kan tycka att man
kanske ändock skulle vilja förbättra resmöjligheterna Österåker – Marmorbyn –
Katrineholm på något vis, samtidigt som man om möjligt kanske borde minska ned
trafiken på sträckan Österåker – Äsköping (det är ju samma utbud hela sträckan).
Sådana frågor som rör Kollektivtrafik kan önskemål skickas direkt in till
Sörmlandstrafiken via våran hemsida.
Bygdegårdens infart är konstigt planerad till den kommunala vägen.
Korsningen vid Marmorbyns bygdegård har med orden blivit större och
större. Fordon har genat i korsningen och det är idag grus. Det händer att
fordon parkerar där.
Kommunen svarar: Att fordon parkerar där är en ren parkeringsöverträdelse. Då det är
förbjudet att parkera 10 meter innan och efter korsning.
Kommunen ska se över om det går att göra något åt den ”grusväg” som har blivit på
platsen.

5.2.2

Väghållare Trafikverket

Cykelväg till Katrineholm
Boende i Marmorbyn ser gärna en cykelväg mellan Marmorbyn och
Katrineholm. Att cykla på vägen upplevs otrygg med alla trafik som är efter
vägen.
Kommunen svarar: Vägen mellan Marmorbyn och Katrineholm är det trafikverket som
är väghållare. Trafikverket har en cykelstrategi för respektive region där viktiga stråk för
nya cykelvägar pekas ut. Som sedan anläggs där störst behov finns.
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Trottoar på genomfartsvägen. Väg 591
En trottoar önskas utav medborgare efter väg 591. Det är många tunga fordon
som åker genom där och det känns inte tryggt att promenera efter vägen
Kommunen svarar: Väg 591 är Trafikverkets väg och deras vägar är motorvägar och
landsvägar. Där prioritering för framkomlighet för fordon är första målet. Att en Trottoar
skulle anläggas är en väldigt långsiktig investering. Det lite boende i området och det finns
alternativa vägar att promenera på. Synpunkterna har skickats vidare till Trafikverket.
Parkslide växer på väg 591
På väg 591 sprider sig växten parkslide som sprider sug mot vägen och skymmer
sikten. Denna växt är väldigt svår och bli av med och boende är oroliga att den
växer inte mot fastigheter.
Trafikverket svarar: Trafikverket vet om att det växer parkslide efter väg 591 i Marmorbyn.
Vi har varit i år den 5/8 och tagit bort/klippt ned den för den växte in i vägen.
Den har säkert spridit sig från fastigheterna i Marmorbyn till vårt vägområde.
Det är en aggressiv växt som man inte ska bråka med så att säga. Inte hålla på att röra
rötterna för då blir den aggressiv och vill sprida sig.
Vi har inga planer i dagsläget att göra något mera än att klippa den om den växer in och
skymmer sikten eller växer in i vägen. Vi hoppar även över den delen med själva slåttern.
Det finns ett visst belägg för att den kan sprida sig även med växtdelar och inte enbart med
rötterna. När den klipps ska den tas om hand och brännas eller deponeras på säkert sätt.
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Läppe

Läppe är beläget nordväst om Vingåker och har 406 invånare [SCB, 2018-12-31].
Orten har en förskola som är ett föräldrakooperativ. Det finns en kommunal
badplats vid campingen bredvid sjön Hjälmaren. På sommaren tillkommer det
flera sommargäster som har fastigheter i Läppe, en uppskattning enligt
trafikgruppen i Läppe är det en tredubbling. Hjälmargården har lägerverksamhet
och campingsommartid varav kan lägren kan alstra ca 600 individer per vecka.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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Synpunkter efter trygghetsvandring

Trygghetsvandringar i Läppe genomfördes 8 april 2019
Synpunkter
Hastighetskameror
Stenvred busshållplats trafikeras ej
Svårt att passera till trottoar
Husarängen ej belyst
Olycksdrabbad korsning väg 52/214
Återvinningen är mörk
Finns bara 1 st 40 km/h skylt
Tillgänglighet Hjälmargården
Väg 214 mellan busshållplats och
förskola samt östra läppe saknar
belysning samt gångbana. Höga
hastigheter
Dålig säkerhet för barnen vid
busshållplatsen Läppe hamn
Farlig utfart från hamnen. Dålig sikt
och höglutning där backkrön skymmer
sikten
Buskage och växtlighet skymmer sikt
vid korsningar
Dålig sikt vänstersväng på väg 52
Ingen trottoar och belysning på fel sida.
Omkörningar sker ofta. Väg 52
Otillåten parkering på Strandvägen

Väghållare
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Enskild
Trafikverket
Kommunen
Trafikverket
Kommunen
Trafikverket

Besvarad
Ja
Ja
Ja

Trafikverket

Ja

Trafikverket

Ja/ färdig?

Nej
Ja
Ja
Ja

Trafikverket/ Ja
Kommunen
Trafikverket Ja
Trafikverket Ja
Kommunal/
Enskild

Ja
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Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Ny infart till brukskvarnallén
Komplettera belysning efter väg 214 där den
idag saknas.
Hastighetsdämpande åtgärder på 30km/h
sträckan på väg 214

6.2

Väghållare
Trafikverket
Trafikverket

Besvarad
Ja
Nej

Trafikverket

Nej

Väghållare kommunen

Återvinningsstationen är mörk
Återvinningen i Läppe känns mörk och otrygg.
Kommunen svarar: Kommunen tar åt sig synpunkten och tar med sig det till kommande
planeringar och framtida investeringar.
Tillgänglighet Hjälmargården
Kommunen har skickat vidare informationen till Hjälmargården men har inte fått
någon återkoppling.
Otillåten parkering på Strandvägen
Kommunen svarar: Detta är något fastighetsägaren/ vägföreningen får ta tag i då det inte är
en kommunal gata. Kommunen kan endast parkeringsövervaka vägar/parkeringar som våra
egna.
Flytta Hastighetsgränserna
Boende i Läppe ser att hastighetsgränserna för 40km/h flyttas längre ut från
Läppe.
Kommunen svarar: Hastighetsgränserna sitter idag där gräsen för tättbebyggt område är.
Inom tättbebyggt område kan kommunerna styra över hastighetsgränserna även där
Trafikverket har sina vägar. Som väg 51 och 214 är. För att dessa gränser ska kunna flyttas
måste ett större politiskt beslut tas för att ändra dessa gränser. Oftast när sådana gränser görs
om är i samband med att orter har växt och fått flera nya bostadsområden.
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Väghållare Trafikverket

Hastighetskameror:
Trafikverket meddelar att de hoppas på att hastighetskamerorna ska vara på plats i
november. Kommunen kommer kontakta trafikverket igen under september för
att stämma av hur det ligger till i projektet.
Svårt att passera över vägen där trottoaren ligger.
Trafikverket svarar:
Ett obevakat övergångställe är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd utan i första
hand en framkomlighetsåtgärd för att underlätta för oskyddade trafikanter att
korsa en hårt trafikerad väg med 50 km/h som högsta tillåtna hastighet. I högre
hastigheter än så hinner inte en bilist stanna när någon kliver ut på ett
övergångställe. Där man vill höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
bygger man i stället säkra gångpassager. På så sätt måste de som ska passera vägen
att se sig för och oftast erbjuds även en möjlighet att stanna skyddat mellan
körfilerna. Passager anordnas i regel där det finns en tydlig start och målpunkt,
t.ex. en skola eller en affär, annars är det mycket svårt att leda folk till passagen. I
de flesta fall uppnås tillräcklig trafiksäkerhet utan några åtgärder om
övergångsställe saknas. Att aktivt tvingas välja var man ska korsa en väg gör att
man blir uppmärksam på trafikmiljön. Alla befintliga passager och övergångställen
är säkerhetsklassificerade och alla tillgängliga medel är avsatta att åtgärda de som
har låg trafiksäkerhetsstandard, vilket gör att inga medel finns till nya passager de
närmaste sex åren.
Finns bara 1 st 40 km/h skylt
Trafikverket svarar:
Det är 30 km/h tills korsningens slut. Skylten sitter något före korsningen då
Läppe-bor tidigare önskat att skylten ska förflyttas nedåt då man inte
uppmärksammar skyltarna i korsningen 214/RV52. Eftersom hastigheten börjar
vid väg 52 ska märkena sitta så nära korsningen som möjligt.
Väg 214 mellan busshållplats och förskola samt östra Läppe saknas
belysning samt trottoar. Är generellt höga hastigheter, önskar en
fartkamera.
Trafikverket svarar:
Trafikverket belyser endast undantagsvis vägar och korsningar. Orsaken är att det
är en dyr investeringsåtgärd förknippade med höga driftskostnader och mycket låg
trafiksäkerhetshöjande effekt och har en negativ påverkan på klimatet och därmed
motverkar det klimatmål regeringen har uppdragit Trafikverket att uppnå.
Belysning är mer en upplevd trygghet än en faktisk trafiksäkerhet. Därmed luras
man in i en falsk trygghet och utsätter sig också för en större risk.
Kriterierna för belysning är således höga. Utanför tätort belyses motorvägar med
fler än 35.000 fordon per dygn samt 2+2-vägar med fler än 7.000 fordon per
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dygn. Trafikintensiva vägar i tätort brukar normalt belysas och olycksdrabbade
korsningar likaså. Undantag kan förekomma om särskilda skäl förekommer.
I det här fallet uppfylls inte kriterierna för belysning, men det förekommer att
kommunerna som ansvarar för medborgarnas trygghet bygger en egen belysning
längs en statlig väg
Dålig säkerhet för barnen vid busshållplatsen Läppe hamn.
Trafikverket svarar:
Denna busshållplats är intressant för framtiden, de kommer lägga in den i en åtgärdsbank och
beroende på hur mycket pengar som finns kommer kollektivtrafikmyndigheten pröva om man
ska göra en åtgärd år 2022.
Farlig utfart från hamnen. Dålig sikt och hög lutning där även backkrönet
försämrar sikten
Trafikverket svarar:
[…] Anslutning till hamnen har förbättringspotential. Öster om anslutningen finns
det backkrön. Kör man från öst till väst förbi anslutning är det svårt att i tid se
anslutningen från hamnen. Vi föreslår att sökanden (Läppe-medborgare) ansöker
om Vägmärke A40, ”Varning för annan fara” med T22, ”Utfart” som ska placeras
öster om utfart från hamnen. Platsbesök gjordes av trafikingenjör Nelson Perez
och Sanna Landqvist den 11 juni 2019.
Kommunen svarar:
Vi har besvarat Trafikverket och frågat om en ansökan verkligen är nödvändig då
vi redan efterfrågat skylten med den tilläggsskylten. Finns ingenstans att söka på
deras hemsida.
Trafikverket har svarat 2020-03-25:
Vi kommer att göra en beställning för uppsättning av vägmärke A40 med T22
som tilläggsskylt vid utfart ”Hamnen”.
Dålig sikt vid vänstersväng på väg 52

Trafikverket svarar:

Vår entreprenör siktröjer vägområdet. Utanför vägområdet är det fastighetsägarens eller
kommunens ansvar. Man kan söka tillstånd att sätta upp speglar men dessa får i regel avslag
då de inte ökar trafiksäkerheten. Att försöka göra trafiksäkra bedömningar genom vad man ser
i spegeln är enligt Trafikverket inte säkert, utan kan få motsatt effekt och kan ofta skapa falsk
trygghet med anledning av:
• att dagg, frost och dimma försämrar sikten,
• svårigheter att bedöma avstånd till fordon på vägen
• att spegeln kan rubbas ur sitt läge utan att det märks,
att spegeln mattas ned med tiden och ger inte en klar bild.
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Buskage och växtlighet skymmer sikt vid korsningar
Trafikverket svarar:
Vår entreprenör siktröjer vägområdet. Utanför vägområdet är det fastighetsägarens eller
kommunens ansvar.
Kommunen svarar:
Under vår och sommarhalvåret kontrollerar kommunen siktproblem med buskar och
växtrlighet. Man kan skicka in synpunkter till ”kommun@vingåker.se” om man anser att det
behövs förbättring vid korsningar eller fastigheter.
Ingen trottoar och belysning på fel sida. Omkörningar sker ofta. Väg 52
På Väg 52 norr om korsningen väg 214 finns det ingen trottoar och belysningen
upplevs sitta på fel sida vägen. Det sker många omkörningar där och vägen
upplevs otrygg att promenera på.
Kommunen svarar:
Kommunen har ingen rådighet över trafikverkets vägar. Trafikverket kommer placera ut
hastighetskameror i slutet av 2020. Som har stor påverkat på trafiken och hoppas att det
kommer göra vägen tryggare.
Ny infart till brukskvarnallén
Infarten till Brukskvarnsallén upplevs otrygg. Speciellt när man kommer från
Vingåker och ska göra en vänstersväng in till Brukskvarnsallén. En ny infart som
är mer trafiksäker önskas.
Kommunen svarar: För att en ny infart ska kunna byggas måste en ny detaljplan tas fram.
Som trafikverket ska godkänna.
Angående den befintliga utfarten så bedöms den inte vara en trafikfarlig korsning. Om man
upplever att det kan vara otäckt att göra en vänstersväng när man har ett fordon bakom sig. Så
ska man som förare avbryta vänstersvängen. Åka och vänta på säker plats och göra en
högersväng in på vägen.
Komplettera belysning efter väg 214 där den idag saknas.
Det finns ingen belysning på väg 214 mellan infarten till Hjämargården och
Sjöstigen. Där är det många som vill promenera med känner sig otrygga när det är
mörkt.
Trafikverket svarar: Väg 214 är en lågtrafikerad 6 meter bred länsväg med 630 fordon per
dygn (315 i vardera riktningen), varav 90 fordon är tung trafik och skyltad hastighet är 40
km/h.
Trafikverket har regeringsuppdraget att verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Det
övergripande målet är att säkerställa effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv. Det innebär att transportsystemets utformning ska medverka till att
ge grundläggande tillgänglighet med god kvalitet för människor och gods. Transportsystemets
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utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt.
Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.
Trafikverket belyser endast undantagsvis vägar och korsningar. Orsaken är att det är en dyr
investeringsåtgärd förknippade med höga driftskostnader och mycket låg trafiksäkerhetshöjande
effekt och har en negativ påverkan på klimatet och därmed motverkar det klimatmål regeringen
har uppdragit Trafikverket att uppnå. Belysning är mer en upplevd trygghet än en faktisk
trafiksäkerhet. Därmed luras man in i en falsk trygghet och utsätter sig också för en större risk.
Trafikverket utgår från kraven i VGU, Vägars och gators utformning. Det är ett styrande
dokument som är upprättat i samverkan mellan Trafikverket och SKR, Sveriges Kommuner
och Regioner. Regelverket tillämpas på samma sätt i hela landet.
I det här fallet uppfylls inte kriterierna för belysning.
Hastighetsdämpande åtgärder på 30km/h sträckan på väg 214
På väg 214 strax innan väg 52 är det 30km/h fram tills att man har passerat
övergångsstället där ett dagis finns. Denna sträcka och hastighet efterlevs inte på
långa vägar enligt boende i området. De ser gärna att trafikverket gör någon form
av hastighetsdämpad åtgärd på sträckan.
Trafikverket svarar: Farthinder motverkar vårt uppdrag att vårt uppdrag att skapa
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet. Det är inte heller rimligt att anlägga farthinder på
alla våra vägar där bebyggelse finns.
I dag prioriteras åtgärder som främst minskar antalet olyckor med döda och allvarligt skadade i
enlighet med nollvisionen. Det innebär ett större fokus på vägar med genomsnittshastigheter
väsentligt över normalspannet och stora trafikflöden (fler än 4000 fordon per dygn) då det är där
de största trafiksäkerhetseffekterna uppnås.
Att trafikanter bryter mot trafikregler ska i första hand inte motverkas med fysiska åtgärder då
det är en fråga för polismyndigheten. Det är Polisens uppgift att beivra brott i trafiken och i
deras egen trafiksäkerhetstrategi så betonar man vikten av att förändra beteenden genom ökad
kontroll och rapportering.
I Trafikförordningen (1998:1276) finns generella regler för alla slags trafikanter. Förare har ett
ansvar att anpassa hastigheten efter väg och siktförhållanden. En hastighetsbegränsning är den
högsta tillåtna hastigheten och inte den hastighet det är mest lämpligt att färdas i.
Trafikförordningen säger även att hänsyn ska visas mot dem som bor eller uppehåller sig längs
vägen. Barn är också en av de grupper som trafikanter ska visa särskild hänsyn i trafiken. Det
är även av största vikt att inte låta barn som inte är trafikmogna att ta eget ansvar i trafiken.
Att trafikanter framför sitt fordon i strid mot de generella hänsynsreglerna är i sig inte motiv för
att vidta fysiska åtgärder i trafikmiljön.
Både ett bevakat och ett obevakat övergångställe är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd utan i
första hand en framkomlighetsåtgärd för att underlätta för oskyddade trafikanter att korsa en
hårt trafikerad väg med 50 km/h som högsta tillåtna hastighet.
Där man vill höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger man i stället säkra
gångpassager. Dessa brukar hastighetssäkras till 30 km/h och kan t.ex. vara utformade som
timglas, chikaner, förses med mittrefug, upphöjning i vägbanan, förstärkt belysning, förstärkt
skyltning, sidomarkeringsskärmar m.m.
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Alla passager på vägar med fler än 2000 fordon per dygn med vägnummer t.o.m. 499 är nu
säkerhetsklassificerade och alla tillgängliga medel är de närmaste åren uppbundna till att
åtgärda de som har låg kvalité. Väg 214 omfattas inte då vägen är lågtrafikerad.
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7

Baggetorp

Baggetorp är beläget öster om Vingåker och har 599 invånare [2018-12-31]. Orten
har en kommunal förskola.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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7.1

33 (
38)

Synpunkter Trygghetsvandring

Trygghetsvandring i baggetorp var planerad till 19 mars 2020. Men blev inställd
pga. Covid-19.
Nästa planerade trygghetsvandringar är våren 2021 och Hösten 2024
Synpunkter

7.1.1

Väghållare

Besvarad

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Säker övergång vid järnvägen
Sänkt hastighet med hjälp av blomlådor
Hög hastighet vid knektbacken
Asfaltera och laga vägar
Trottoarer. ospecificerat vart
Flytta ÅVC
Höga hastigheter väg 52

7.1.2

Väghållare
Trafikverket
Kommunen

Besvarad

Kommunen

Ja

Kommunen
Trafikverket

Ja
Ja

Ja

Väghållare kommunen

Sänkt hastighet med hjälp av blomlådor
Boende önskar att kommunen inför möjligheten för boende att få placera ut
blomlådor för att skapa hastighetsdämpande åtgärder.
Kommunen svarar: kommunen håller på att jobba fram möjligheten att införa blomlådor.
Tanken är att låta en mindre by vara testpiloter under sommaren 2021 för att se hur det
fungerar.
Asfaltera och laga vägar
Vissa vägar i Baggetorp är slitna och behöver asfalteras om.
Kommunen svarar: Kommunen har jobbat fram en asfaltsplan som är en inventering av
kommunen samtliga vägar. Som visar vilket skick de är i. samt vilken budget som behövs för
att åtgärda dessa. Detta kräver ett politiskt beslut för att genomföras.
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Flytta Återvinningscentralen
Boende i baggetorp anser att ÅVC ligger felplacerad. Den ger ett dåligt intryck i
byn då det är det enda förbipasserande fordon ser. Samt att den ligger precis vid
busshållsplatsen.
Kommunen svarar: Kommunen håller på att se över möjligheten att omplacera ÅCV.
Utreder vilka för och nackdelar som det skulle medföra. Samt vad det krävs för att en flytt ska
vara möjligt.
7.1.3

Väghållare Trafikverket

Höga hastigheter väg 52
Hastigheten på väg 52 upplevs hög trotts att det finns hastighetskameror och
stoppsignaler vid övergångsställen. Boende önskar att någon åtgärd görs för att få
den befintliga hastigheten ner till 50km/h
Trafikverket svarar: Om någon förutsättning ändras i form av att utformningen, kan det
medföra att hastighetskameror och stoppsignaler inte längre bedöms vara rätt placerad och
omfördelas till plats som uppfyller kriterierna bättre för den anläggningen. Trafikverket har inga
planer på att genomföra åtgärder på platsen utan de hastighetsdämpande åtgärder som finns
kommer vara kvar.
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8

Viala

Är beläget Öster om Vingåker strax innan Baggetorp. Vi vila finns en populär
badplats. Många sommarboenden finns i Viala.

Nedan redovisas trafikrelaterade synpunkter och önskemål som har inkommit via
trygghetsvandringar, lokala utvecklingsgrupper eller medborgarfrågor.
Dessa beskriv i en lista där det specificeras vem som är väghållare, samt om
väghållaren har besvarat frågan.
Längre ned finns varje fråga beskrivet mer i detalj, samt svar från väghållaren.
Färdigställda frågor flyttas ned till en rubrik längst ned. Även kommande åtgärder
redovisas vilka år dessa kommer genomföras.
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8.1

Synpunkter efter trygghetsvandring

Trygghetsvandringar är planerade till hästen 2022 och våren 2026.
Synpunkter

8.1.1

Väghållare

Besvarad

Övriga inkomna synpunkter

Inkomna utav lokala utvecklingsgrupper eller enskilda medborgare.
Synpunkter
Bättre parkering vid Vialabadet
Dålig sikt utfarten från Vialabadet till väg 52
Säkra övergångar och vägar till busshållplatser
och badplatsen efter väg 52
Skylt ”Vialabadet” från väg 52

8.1.2

Väghållare
Kommunen
Trafikverket
Trafikverket

Besvarad
Ja
Ja
Ja

Trafikverket

Ja

Väghållare Kommunen

Bättre parkering vid Vialabadet
Under sommaren så drar sig väldigt många till badplatsen i Viala. Detta gör att det
blir fullt på den befintliga parkeringen och fordon ställer sig på vägen och det blir
väldigt svårt och komma fram.
Kommunen svarar: Kommunen har gjort iordning parkeringen som är ut mog väg 52.
Kommunen ser även över möjligheterna att bygga ut parkeringen som ligger närmast badplatser
för att felr fordon ska få plats.
8.1.3

Väghållare Trafikverket

Dålig sikt utfarten från Vialabadet till väg 52
När besökare till Vialabadet ska köra ut på väg 52. Upplevs det att sikten dålig
väster ut mot Vingåker.
Trafikverket svarar: Siktlinjen är inom ramen för den befintliga hastigheten på vägen.
Trafikverket kommer även sätta upp hastighetskameror på platsen för att få ner hastigheten och
utfarten ska kännas tryggare att svänga ut ifrån.
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Säkra övergångar och vägar till busshållplatser och badplatsen efter väg 52
Att gå till och från Vialabadet över väg 52 känns otryggt för boende i området.
Det gäller även till busshållplatser efter vägen.
Trafikverket svarar. Trafikverket är på gång med att montera upp hastighetskameror på 6
platser efter väg 52. Bland annat vid utfarten till Vialavadet där busshållplatserna är. Detta
kommer sänka hastigheten och öka tryggheten efter vägen. Att anlägga en säker övergång kräver
att hastigheten kan säkras till 30km/h. Vilket inte är aktuellt i nuläget. Trafikverket tar med
sig synpunkterna till framtida åtgärder.
Skylt ”Vialabadet” från väg 52
Att hitta till Vialabadet kan vara svårt så det saknas vägvisning och skylt in. Det
finns bara ett vägmärke för badplats. Ingen information om vilken badplats.
En vägvisning från väg 52 men texten ”vialabadet” skulle underlätta att hitta till
badplatsen.
Väg 52 är Trafikverkets väg och frågan har ställts till dem.
Trafikverket svarar: Vi bedömer att om vägvisningen ska göras med texten Vialabadet är
denna benämning olämplig och enligt Transportsstyrelsens föreskrifter:

En benämning eller ett namn får inte anges på lokaliseringsmärken för
vägvisning till allmänna inrättningar, serviceanläggningar eller turistiskt
intressanta mål m.m. om det väcker anstöt eller i övrigt är olämpligt.
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Bilagor
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