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Förslag till hastighetsöversyn i tätbebyggda områden
Förslag till beslut
Förslag till hastighetsöversyn i Värmdö kommuns tätbebyggda områden antas.

Beslutsnivå
Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning
Sedan 2008 kan hastighetsgränser i 10-steg från 30 till 120 km/tim användas. De nya
hastighetsgränserna ska enligt regeringen införas successivt. På sikt bedöms 50
liv per år kunna räddas, varav 10-20 på kommunalt vägnät.

Bakgrund
Vägverkets målsättning är att under 2008–2009 samordna en systematisk översyn av
hastighetsgränserna inom hela det statliga vägnätet med den nationella och regionala
åtgärdsplaneringen för år 2010–2021. Vägverkets mål är att:
•

minska antalet dödade

•

minska koldioxidutsläppen

•

öka den samhällsekonomiska effektiviteten

•

få hastighetsgränser som upplevs som tydligare och som ger bättre acceptans

Ärendebeskrivning
Innan hastighetsöversynen kan genomföras måste Trafikverket och Trafikförvaltningen
yttra sig om de föreslagna hastigheterna.
Trafikverket har ännu inte påbörjat sin översyn av det statliga vägnätet i kommunen.
Värmdö kommuns förslag till hastighetöversyn bör överensstämma med Trafikverkets
för att helheten ska bli bra.
Även trafikförvaltningen ska yttra sig då föreslaget i delar är hastighetssänkningar och
en del höjningar som påverkar kollektivtrafikens körtider och tidtabeller.
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Bedömning
På sikt kommer liv att räddas och trafikmiljön kommer att kännas tryggare och säker
även för de oskyddade trafikanterna.
Ekonomiska konsekvenser

Det kommer att kosta en del att byta ut hastighetsskyltarna och upprätta nya lokala
trafikföreskrifter. Det finns ingen ekonomisk bedömning.
Konsekvenser för miljön

Sänkta hastigheter och bättre flyt på de större vägarna leder till bättre miljö.
Konsekvenser för medborgarna

Tryggare och säkrare gaturum för de oskyddade trafikanterna.

Ärendets beredning
Förvaltningen har berett ärendet och studerat de föreslagna hastigheterna utifrån Rätt
fart i staden och livsrumsmatrisen.
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