Trafikutredning Södra Sandby 2020
Beställare: Tekniska förvaltningen, Lunds kommun
Kontaktperson: Anna Karlsson
Uppdragsledare AFRY: Charlotte Lindskog
Projektgrupp AFRY: Charlotte Lindskog, Jakob Sarvik, Linnea
Edenvärn, Jerry Lanka, Erik Malmström och Sanna Eveby
Foton och illustrationer: AFRY om inget annat anges.
Slutrapport, reviderad 2021-03-29

2

Innehållsförteckning
1

2

3

4

5

Initiera ........................................................................................................ 5
1.1

Bakgrund och syfte.............................................................................. 5

1.2

Avgränsningar .................................................................................... 6

1.3

Metod ................................................................................................ 6

1.4

Aktörer och intressenter ....................................................................... 6

Förstå situationen ......................................................................................... 7
2.1

Nuläge ............................................................................................... 7

2.2

Skolvägsundersökning ....................................................................... 19

2.3

Synpunkter och medborgardialog ........................................................ 20

2.4

Beskrivning av övergripande mål......................................................... 21

Problem, brister och behov .......................................................................... 26
3.1

Centrummiljö.................................................................................... 26

3.2

Gång- och cykeltrafik ......................................................................... 26

3.3

Kollektivtrafik ................................................................................... 26

3.4

Tung trafik ....................................................................................... 27

3.5

Hastigheter ...................................................................................... 27

Väghållaransvaret i Södra Sandby ................................................................ 28
4.1

Omfattning ....................................................................................... 29

4.2

Sammanställning av kostnader ........................................................... 32

Åtgärdsförslag............................................................................................ 33
5.1

Centrummiljö.................................................................................... 33

5.2

Gång- och cykeltrafik ......................................................................... 37

5.3

Kollektivtrafik ................................................................................... 47

5.4

Tung trafik ....................................................................................... 52

5.5

Hastighetsdämpande åtgärder ............................................................ 56

5.6

Övriga åtgärder ................................................................................ 59

6

Dialog med allmänheten kring Södra Sandbys utveckling ................................ 60

7

Forma inriktning och rekommendera åtgärder ................................................ 61
7.1

Centrummiljö.................................................................................... 61

7.2

Gång och cykel ................................................................................. 62

7.3

Kollektivtrafik ................................................................................... 63

7.4

Tung trafik ....................................................................................... 65

7.5

Hastighetsdämpande åtgärder ............................................................ 66

7.6

Övriga åtgärder ................................................................................ 67

8

Slutsats och vidare rekommendationer.......................................................... 68

9

Arbetsprocessen ......................................................................................... 70

10 Referenser ................................................................................................. 71
3

Sammanfattning
På uppdrag av Tekniska förvaltningen i Lunds kommun har denna trafikutredning av
Södra Sandby tagits fram för att analysera trafiksituationen och föreslå åtgärder som
kan genomföras på kort och lång sikt. Det huvudsakliga syftet med åtgärderna är att
bidra till att skapa en tryggare och mer mänsklig stads- och trafikmiljö, samt att
minska problematiken med tung trafik genom ortens centrala delar. Den övergripande
problembilden i Södra Sandby är att de statliga vägarna utgör barriärer och skapar en
otrygg trafikmiljö som gör att barn och unga har begränsade förutsättningar för att
röra sig fritt på orten. Vidare är syftet med trafikutredningen att redogöra för vilka
kostnader det innebär för kommunen att ta över de statliga vägarna genom orten.
Det har länge pågått diskussioner kring väghållaransvaret i Södra Sandby mellan
Lunds kommun och Trafikverket. Idag är de stora genomfartsvägarna genom Södra
Sandby allmänna vägar med statligt väghållarskap och kommunen saknar rådighet
över vägarna. Om kommunen tog över väghållarskapet skulle beslut kring
trafiksäkerhetsåtgärder och ombyggnationer av gatorna vara en kommunal
angelägenhet. En uppskattad driftkostnad på cirka 1,6 miljoner kr/år har tagits fram
för vägsträckorna som är aktuella för övertagande.
Arbetet med Trafikutredningen Södra Sandby har drivits med hjälp av Trafikverkets
metodik för en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Syftet med en ÅVS är att involvera samtliga
berörda parter kring ett problem i dialogbaserade moment i form av tex workshops,
seminarium eller möten där alla aktörer får lyfta sina synpunkter. Med hjälp av tre
workshops med representanter från olika delar av Lunds kommuns organisation,
Trafikverket, Skånetrafiken och Polisen har problembild, tänkbara lösningar och
åtgärdspaket arbetats fram. Utöver det har även en digital medborgardialog i Södra
Sandby ägt rum i form av en enkätstudie där invånarna fick lov att tycka till om
föreslagna åtgärdsförslag, samt en möjlighet att lämna ytterligare synpunkter eller
åtgärdsförslag.
Problembilden, åtgärdsförslagen och de rekommenderade åtgärderna har delats in i
kategorierna: centrummiljö, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, tung trafik,
hastigheter och övriga åtgärder. För respektive kategori rekommenderas åtgärder som
kan genomföras för att bidra till målen om att skapa en tryggare och säkrare
trafikmiljö i Södra Sandby. Rekommenderade åtgärder beskrivs även utifrån huruvida
de går att genomföra om de stora genomfartsvägarna förblir statliga, eller om det
krävs att kommunen tar över som väghållare för att åtgärden ska realiseras. Genom
att arbeta med åtgärder i centrala Södra Sandby och lägga fokus på gestaltning,
samtidigt som man ger oskyddade trafikanter en högre prioritet på orten, minskar
upplevelsen om att de statliga vägarna utgör barriärer. Föreslagna åtgärder skapar en
tryggare trafikmiljö som gör att barn och unga får ökade förutsättningar att röra sig
fritt på orten, vilket ligger i linje med de önskemål som inkommit i
skolvägsundersökningen och i dialogen med Sandbyborna.
Under arbetets gång har diskussioner kring den tunga trafiken förts och det förefaller
svårt att hitta enkla och effektiva åtgärder för att minska genomfartstrafiken. Åtgärder
som prövats i utredningen och förkastats är bland annat; att reglera bort trafiken med
trafikföreskrifter och bygga bort problematiken med en förbifart eller ringled. Med
hänsyn till detta kommer det att krävas vidare utredningar för att komma till rätta
med problemet. Förslagsvis bör en utredning där den tunga trafikens utgångspunkt
och målpunkt identifieras för att kartlägga alternativa vägval. Det rekommenderas
även en översyn av vägvisningen för att se om det går att leda trafiken runt orten
istället. De åtgärder som föreslås för att gynna oskyddade trafikanter kommer att
påverka den tunga trafiken i avseendet att de tvingas hålla lägre hastigheter, vilket i
sin tur ger ökad trafiksäkerhet och minskar bullernivåerna. Beroende på hur
åtgärderna utformas kan det påverka den tunga trafiken och bidra till att de som har
möjlighet väljer alternativa rutter.
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1

Initiera

1.1

Bakgrund och syfte

Trafikutredningen i Södra Sandby har initierats av Tekniska förvaltningen i Lunds
kommun. De har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att analysera trafiksituationen
och föreslå åtgärder som kan genomföras på kort sikt och lång sikt. Det huvudsakliga
syftet med åtgärderna är att bidra till att skapa en tryggare och mer mänsklig stadsoch trafikmiljö, samt att minska problematiken med tung trafik och stora trafikflöden
genom ortens centrala delar.
Boende och verksamma i Södra Sandby har i medborgardialogen - Fokus Södra
Sandby, lyft att det finns en problematik med trafiksituationen inom tätorten och att
de önskar en lösning.
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete med ett planprogram för
stadsutvecklingen i Södra Sandbys centrala delar. Trafikutredningen kommer att
utgöra ett av underlagen till planprogrammet.
Väghållarfrågan har diskuterats vid flera tidigare tillfällen mellan Lunds kommun och
Trafikverket. De stora genomfartsvägarna vägarna (väg 941, 952, 958) genom orten
är statliga och där saknar kommunen rådighet. Trafikutredningen ska utgöra ett
underlag för kommunen att kunna ta ställning i frågan om de ska ta över vägarna från
Trafikverket. I utredningen tydliggörs vilka kostnader det innebär att ta över vägarna
samt vilka fördelar och nackdelar det innebär.
Syftet med trafikutredningen är att utgöra ett underlag till planprogrammet och att
presentera åtgärdsförslag som kan förbättra trafikmiljön genom Södra Sandby. Målet
med åtgärderna är ökad trafiksäkerhet och trygghet, samt förbättrad boendemiljö.
Åtgärderna delas upp beroende på huruvida de går att genomföra om de stora
genomfartsvägarna förblir statliga eller om det krävs att kommunen tar över som
väghållare för att åtgärden ska realiseras.
Vidare är syftet att redogöra för vilka kostnader det innebär för kommunen att ta över
de statliga vägarna genom orten, för att politikerna ska kunna fatta beslut i frågan.

Figur 1. Södra Sandby tätort.
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1.2

Avgränsningar

I trafikutredningen för Södra Sandby utreds trafikmiljön i tätorten, främst med fokus
på de större kommunala och statliga genomfartsvägarna (vägarna 941, 952 och 958)
och den problematik som finns där. Även gång och cykelvägnätet i tätorten behandlas.

1.3

Metod

Arbetet med Trafikutredningen Södra Sandby har drivits med hjälp av metodiken för
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS), som används av Trafikverket, SKR och Boverket. En ÅVS är
det första planeringssteget i det statliga planeringssystemet som tidigare utgjordes av
förstudier eller utredningar. Syftet med en ÅVS är att involvera samtliga berörda
parter kring ett problem. En ÅVS består av fyra olika faser; initiera, förstå situationen,
pröva tänkbara lösningar och forma inriktning och rekommendera åtgärder. I ÅVSen
inbegrips dialogbaserade moment i form av tex workshops, seminarium eller möten
där alla aktörer får lyfta sina synpunkter.
I den första fasen initieras studien, en arbetsgrupp tillsätts, intressenter identifieras
och arbetet med utredningen startas upp. I fasen förstå situationen handlar det om att
precisera problembilden identifiera nuläget, samt att enas om en målbild. I nästa steg,
Pröva tänkbara lösningar, föreslås åtgärder enligt fyrstegsprincipen som sedan
konsekvensbeskrivs utifrån målbilden. I sista steget, forma inriktning och
rekommendera åtgärder, handlar det om att välja vilka åtgärder som ska tas vidare
och senare paketera.

Initiera

Förstå
situationen

Pröva tänkbara
lösningar

Forma inriktning
och
rekommendera
lösningar

Figur 2. De olika faserna i ÅVS-processen.

Fyrstegsprincipen är grunden i åtgärdsvalsgenereringen och Trafikverkets strategi för
att säkerställa en god resurshushållning, och den används för att säkerställa att
åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Fyrstegsprincipens olika steg:
-

Steg 1. Tänk om
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt.
Steg 2. Optimera
Åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.
Steg 3. Bygg om
Åtgärder i form av begränsade ombyggnationer.
Steg 4. Bygg nytt
Åtgärder i form av nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

En ÅVS ska ta hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av
dessa. De åtgärder som väljs ska vara kostnadseffektiva och bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

1.4

Aktörer och intressenter

I kapitel 8 så redogörs det för vilka aktörer som medverkat i studien. De aktörer och
intressenter som berörs av trafikutredningen för Södra Sandby är:
-

Lunds kommun
Trafikverket
Region Skåne/Skånetrafiken
Medborgarna i Lunds kommun, främst boende i Södra Sandby men även
besökare och näringsliv
Polis och Räddningstjänst
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2

Förstå situationen

2.1

Nuläge

2.1.1

Trafiksystem

Stommen i trafiknätet för Södra Sandby utgörs av de statliga genomfartsvägarna och
de två axlarna; Lundavägen/Revingevägen och Flyingevägen/Dalbyvägen. I öster
ansluter också Hällestadsvägen till Revingevägen. De statliga vägarna redovisas i figur
4 på nästa sida. I övrigt består majoriteten av vägnätet av kommunala villagator och
mindre enskilda vägar.
I tätorten är det en betydande del av anläggningen som tillhör Trafikverket; ca 5 km
väg, tre cirkulationsplatser och ett trafikljus. Det finns även ca 150 belysningsstolpar
och fyra broar. De statliga vägarna, Lundavägen (väg 941), Dalbyvägen (väg 952) och
Revingevägen (väg 958) är kategoriserade som övrig länsväg, och vägbredden
varierar mellan ca 6,6 och 9,5 meter.

Figur 3. Foton från centrala Södra Sandby. Källa: AFRY

Lundavägen, från väster och in till korsningen med Dalbyvägen ingår i det funktionellt
prioriterade vägnätet för kollektivtrafik. Vägen är utpekad som en kompletterande
regionalt viktig väg såväl som en pendlings- och service väg. Ingen av vägarna är
rekommenderade för farligt gods. Däremot tillhör Lundavägen västerut, Dalbyvägen
och Revingevägen det strategiska nätet för tyngre transporter med kontinuerliga
volymer av tyngre transporter. Lundavägen i östlig riktning tillhör det utpekade nätet
för temporära volymer av tyngre transporter.
En stor del av de tunga transporterna till och genom Södra Sandby kommer från
täkten i Skrylle och har målpunkt i Betongfabriken på Flyingevägen, i norra Södra
Sandby. Det finns även en stentäkt i Hardeberga, där en del av den tunga trafiken
kommer från. Även industriområdet i öster genererar en del tung trafik. Vid maximal
produktion av täkten kan antalet enkelresor per dag med tunga transporter till och
7

från verksamheten uppgå till i genomsnitt ca 480 st. Det är endast ca 10% av de
totala transportarbetet som använder väg 952 genom Södra Sandby. 1

Figur 4. Väghållare i Södra Sandby. Källa: Lunds kommun.

På de mindre lokala vägarna i orten är skyltad hastighet 30 km/tim, medan
genomfartsvägarna har skyltad hastighet 40 km/tim. Utanför tättbebyggt området är
skyltad hastighet 60, 70 eller 80 km/tim. De skyltade hastigheterna redovisas i figur 5
på nästa sida.

1

Trafikutredning och trafikkapacitet för väg 952 i samband med utökad täktverksamhet.
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Figur 5. Skyltade hastigheter i Södra Sandby. Källa: NVDB 2020.

Lunds kommun mäter trafikmängderna i Södra Sandby vartannat år i sju gatusnitt.
Historiskt sett går det att utläsa tendenser till att trafiken ökat från år 2005 fram till
2011, för att sedan minska något från år 2013 och 2015. Variationen från år till år är
emellertid stor, vilket medför att det är svårt att utifrån mätningarna dra några
slutsatser om trafikutvecklingen i byn. Även Trafikverket mäter trafikmängderna
kontinuerligt, men med längre tidsintervall. I tabell 1 redovisas uppmätta
trafikmängder för de olika åren.
Lunds kommun har genomfört kompletterande mätningar under februari och början på
mars år 2021. Mätningarna visar vardagsdygnstrafiken och uppmätt medelhastighet.
De uppmätta trafikflödena visar på lägre nivåer jämfört med tidigare år, förklaringen
är troligen den rådande pandemin, då bilkörning generellt har minskat. Andelen tung
trafik, 6 %, är för huvudgator en förväntad nivå. Det faktiska antalet tunga fordon,
som passerar på dessa vägar är betydande och det är förståeligt att många upplever
störningar. De uppmätta hastigheterna visar på att andelen motorfordonsförare som
överskrider hastighetsgränserna är stor, regelefterlevnaden är att betrakta som låg.
I figur 6 nedan visas de mätningar som är gjorda år 2019 av Lunds kommun.
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Tabell 1. Fordonsflöde per årsvardagsmedeldygn och årsdygnstrafik, ÅDT. Källa: Lunds kommun och
Trafikverket.

Gatusnitt

2014
(TRV)

Dalbyvägen
söder
Revingevägen
Dalbyvägen
söder
Assarhusvägen

2015
(Lund)
7900

2017
(Lund)

2017
(TRV)

2019
(Lund)

8400

7700

4600

5600

ÅDT 3670
Tung trafik
ca 20%
5600

Flyingevägen
vid Backgatan

4000
Tung trafik
ca 6 %
(medelhastighet
35 km/tim)

(skyltad hastighet
30 km/tim)

Flyingevägen
norr
Skattebergavägen

4600

5800

4900

Hällestadsvägen
öster
Öståkravägen

1500

1500

1300

Hällestadvägen
väster
Öståkravägen
Lundavägen
väster
Flyingevägen

ÅDT 1290
Tung trafik
ca 23%
6300

8000

7100

Lundavägen
vid Fritidsgatan

5700
Tung trafik
ca 6 %
(medelhastighet
45 km/tim)

(skyltad hastighet
40 km/tim)

Revingevägen
öster
Dalbyvägen

7900

7400

Revingevägen
öster
Öståkravägen

3600

3900

Revingevägen
väster om
infarten till
Bröderna
Andersson
(skyltad hastighet
40 km/tim)

2021
(Lund)

ÅDT 3750
Tung trafik
ca 12 %

Flyingevägen
norr Ringvägen
Flyingevägen
norr
Revingevägen

2015
(TRV)

ÅDT 5970
Tung trafik
ca 11%

11600

3700

3800
Tung trafik
ca 6 %
(medelhastighet
34 km/tim)
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Figur 6. Uppmätt fordonsflöde per årsvardagsmedeldygn år 2019. Källa: Lunds kommun.

2.1.2

Kollektivtrafik

Södra Sandby har ingen tågtrafik utan kollektivtrafiken består enbart utav
regionbusstrafik. Närmaste tågstation ligger i Lund. De regionbussar som trafikerar
Södra Sandby är linje 155 som går Lund C-S Sandby-Harlösa, linje 159 som går Lund
C-Skrylleskogen linje 166 som går S Sandby-Lund-Staffanstorp, samt linje 175 som
går Malmö C-Dalby-S Sandby-Flyinge. Den busslinje som är tätast trafikerad är linje
166. Linjerna trafikeras enligt följande:
-

-

Linje 155 har 17 avgångar per riktning på vardagar medan linjen enbart
trafikeras mellan Södra Sandby och Harlösa på helgdagar, då det är mellan 36 avgångar per riktning. Helgturerna är anropsstyrda. Linjens huvuduppgift är
att förse orterna Harlösa och Revingehed med kollektivtrafik till Lund. Från
Södra Sandby utgör linjen även ett komplement till linje 166.
Linje 159 ger Lund, Södra Sandby, Dalby och Torna-Hällestad bussförbindelse
till Skrylleskogen. Linjen trafikeras från mitten av mars till början av
november.
Linje 166 avgår ca 80 gånger per riktning på vardagar och ca 40 gånger per
riktning på helger. Det är många som reser med linjen, cirka 1,86 miljoner
resor per år, och den kör som oftast med 7,5-minuterstrafik.
Linje 175 har tolv avgångar per riktning på vardagar och två avgångar per
riktning på helgdagar. Det huvudsakliga utbudet är mellan Flyinge och Dalby
med 12 dubbelturer. Endast enstaka turer som går till Malmö.

Det finns 13 stycken hållplatser för regionbusstrafiken. Busshållplatserna i Södra
Sandby ligger längs de statliga vägarna Revingevägen, Flyingevägen och Dalbyvägen,
samt på den kommunala vägen Fågelsångsvägen. I figur 7 nedan illustreras linjernas
hållplatsangöring i Södra Sandby. Cirkelns storlek representerar antal påstigande på
hållplatsen. Den hållplats med klart flest påstigande år 2019 var S Sandby Busstation,
som hade drygt 110 000 påstigande. Näst flest påstigande hade hållplatsen S Sandby
Centrum, med knappa 60 000. De tre hållplatserna Almbacksvägen, Blåmesvägen och
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Blåvingevägen, som alla ligger på Fågelsångsvägen, hade mellan 20-25 000
påstigande. Resterande hållplatser hade under 4 000 påstigande.
[Grab your reader’s attention with a great quote from
the document or use this space to emphasize a key
point. To place this text box anywhere on the page,
just drag it.]

Figur 7. Påstigande per hållplats. Källa: Skånetrafiken.

2.1.2.1

Utveckling av kollektivtrafiken

Från december år 2022 kommer linje 155 att få ny sträckning då den kommer att
vända i Brunnshög. Samtidigt införs en ny linje mellan Brunnshög och Malmö, linje
168. Linje 155 kommer i Brunnshög direkt övergå till linje 168. Boende i Södra Sandby
kommer därmed att erbjudas snabba resor utan byten till Malmö, via Brunnshög. I
Brunnshög finns även möjlighet att byta till spårvagnen mot Lund. Utöver den nya
förbindelsen till Malmö via Brunnshög så kommer även den befintliga linje 175 få fler
avgångar mellan Södra Sandby och Malmö i rusningstid, från och med år 2022.
I samband med att Lunds kommun tar fram en detaljplan för området vid busstationen
finns det från kommunens sida önskemål om att bebygga busstationen. Det innebär
att en vändningsmöjlighet behöver hittas för de linjer som vänder vid busstationen,
det vill säga linje 166 och linje 175. Vändmöjligheter för linje 166 behöver vara i nära
anslutning till dagens busstation. Linje 166 behöver även ha möjlighet att reglera på
platsen. Övriga linjer är genomgående.
Linje 175 behöver nödvändigtvis inte angöra busstationen längre, utan har möjlighet
att fortsätta rakt fram längs med Dalbyvägen. Byte mellan linje 155 och 175 kan
istället ske vid hållplats Södra Sandby Centrum. Placeringen av hållplatslägena för
Centrum behöver också ses över för att möjliggöra smidiga byten mellan linjerna.

2.1.3

Gång- och cykeltrafik

Överlag är gång- och cykelnätet i Södra Sandby bristfälligt och saknar en helhet. Det
finns exempel på positiva satsningar, t.ex. det gröna promenadstråket längs bäcken i
centrum, men en stor brist är att gång- och cykelnätet inte är draget i gena
huvudstråk genom tätorten. Detta skapar en otillgänglig och osäker miljö för framför
allt cyklister då de antingen får ta omvägar för att färdas på det separerade nät som
finns, eller färdas i blandtrafik på de genaste stråken.
I nordvästra och sydöstra delarna av tätorten finns ont om separerade gång- och
cykelstråk, cyklister hänvisas ofta till att cykla i blandtrafik. I byns centrum är det
12

otydligt vart cykeltrafiken är hänvisad och delar av de större gatorna saknar gång- och
cykelbanor. Korsningen i centrum Lundavägen/Dalbyvägen saknar god framkomlighet
och är otrygg för oskyddade trafikanter.
Vissa förskolor och grundskolor saknar säkra förbindelser för oskyddade trafikanter
(t.ex. Killebäckskolan som är årskurs 4-9, d.v.s. många barn borde kunna cykla
ensamma till/från skolan). Det måste skapas trafiksäkra lösningar i de punkter där
gång- och cykeltrafiken korsar biltrafiken.
Det saknas en sammanhängande koppling mellan gång- och cykelnätet och
kollektivtrafiken. Goda gång- och cykelstråk till hållplatser är viktigt för att stärka
kollektivtrafikens attraktivitet. Vid hållplatser är det viktigt att erbjuda cykelparkering
av hög kvalitet, förslagsvis med väderskydd och möjlighet till ramlås. Dagens utbud av
cykelparkering i koppling till kollektivtrafiken är generellt undermålig i hela tätorten.

Figur 8. Passager och farthinder.

2.1.4

Målpunkter

Det finns en koncentration av målpunkter i form av service och skolor i Södra Sandbys
centrum. I utkanten av orten finns ett stort utbud av rekreationsmöjligheter samt
industrier. Kartan nedan beskriver målpunkterna år 2020, vårdcentral och bibliotek
kommer inom snar framtid att flytta till kvarteret Kryptan.
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Figur 9. Karta över målpunkter inom tätorten.

2.1.5

Demografi

I Figur 10 presenteras Södra Sandbys natt- och dagbefolkning per nyckelkodområde.
Med nattbefolkning redovisas den folkbokförda befolkningen efter bostadens
geografiska belägenhet. Den totala befolkningsmängden år 2018 uppgår i Södra
Sandby till 6006 invånare. Befolkningen är relativt jämnt fördelad över Södra Sandbys
bostadsområden men ökar i de perifera delarna. Befolkningen är som tätast i
Kyrkovången och Almbacken. (Lunds kommun, 2018)
Med dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets
geografiska belägenhet, oberoende av var de är folkbokförda. Arbetsplatserna i Södra
Sandby finns i de centrala delarna och utgörs av skolor, vårdcentral och olika typer av
detaljhandel. Viss andel arbetsplatser återfinns industriområdena i de nordliga och
östliga delarna.
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Figur 10. Dag- och nattbefolkning i Södra Sandby år 2018.

2.1.6

Resvanor

Invånarna i Södra Sandby gör i genomsnitt 2,5 resor per vardag och 1,8 resor per
helgdag, vilket innebär 2,3 resor per dag i genomsnitt. Färdmedelsfördelningen för
invånarna i Södra Sandby visas i figur 11 nedan.

10%

16%

Bil
Kollektivtrafik
56%

Cykel
Gång

17%

Figur 11. Färdmedelsfördelning för invånarna i Södra Sandby enligt RVU 2018.

I arbetet med Fokus Södra Sandby har en enkätstudie utförts i december 2019, om
hur invånarna i Södra Sandby reser till och från tätorten, resultatet visas i figur 12 på
nästa sida.
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14%

Egen bil/mc
Kollektivtrafik
27%

59%

Går/cyklar

Figur 12. Färdmedelsfördelning till och från tätorten enligt enkätundersökning gjord 2019.

Merparten använder bil när de åker till och från Södra Sandby medan drygt en
fjärdedel nyttjar kollektivtrafiken. Knappt 150 personer uppger att de cyklar eller går
till och från Södra Sandby.

2.1.7

Olycksdata

Olycksstatistik från STRADA, åren 2015 – 2019, visar att det rapporterats in 108
olyckor på både kommunalt och statligt vägnät. Spridningen mellan det kommunala
och statliga vägnätet är relativt jämn. Ingen dödsolycka har skett de senaste 5 åren,
tre av olyckorna klassas som alvarliga medan resten är måttliga eller lindriga.
Majoriteten av olyckorna har varit singelolyckor med fotgängare och cyklister, vilket
går att utläsa ur tabellen nedan. Flest olyckor inträffar på vägsträckorna, men det
inträffar även en stor andel på gång- och cykelbanorna.
Beträffande åldersfördelningen för de som varit inblandade i olyckorna så ser
fördelningen ut enligt följande; ca 1/3 barn, dvs personer upp till 18 år, 1/3 vuxna och
1/3 äldre, dvs personer som är 65 år eller äldre.
I Södra Sandby skadas i genomsnitt 3,0 personer per 1000 invånare 2 och ser man till
hela Lunds kommun är motsvarande, 6,0 personer per 1000 invånare3. Slutsatsen är
att risken att skadas i trafiken i Södra Sandby är lägre jämfört med att skadas i
trafiken hela Lunds kommun. Statistiken är hämtad från STRADA och SCB.

2 Beräkningen bygger på medeltalet av antalet skadade i trafiken i Södra Sandby under 10 årsperioden 2010-

2019 dividerat med antal boende i Södra Sandby 2020 multiplicerat med 1000.
3 Beräkningen bygger på antal skadade i trafiken i Lunds kommun, under 10-årsperioden 2010-2019, dividerat

med antal boende i Lunds kommun, multiplicerat med 1000.
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Tabell 2. Konflikttabell. Utdrag ur Strada för perioden 2015-01-01 – 2019-12-31. Siffrorna inom
parentes visar antalet (Dödsolyckor, Dödsolyckor (ej officiell statistik), Allvarliga olyckor, Måttliga
olyckor, Lindriga olyckor).
I konflikt med /
Trafikant

Singel

Djur

Cykel

Personbil

Fotgängare

32 (0, 0, 0,
19, 13)

1 (0, 0,
0, 1, 0)

Cykel

30 (0, 0, 2,
8, 20)

Moped

1 (0, 0, 0,
0, 1)

2 (0, 0, 0,
0, 2)

1 (0, 0,
0, 1, 0)

Personbil

4 (0, 0, 1,
1, 2)

2 (0, 0, 0,
0, 2)

1 (0, 0,
0, 0, 1)

Lastbil

1 (0, 0, 0,
0, 1)

Övrigt

6 (0, 0, 0,
3, 3)
2 (0, 0,
0, 0, 2)

4 (0, 0, 0,
0, 4)

Buss

2.1.8

Lastbil

2 (0, 0,
0, 0, 2)

1 (0, 0,
0, 1, 0)

Natur- och kulturvärden

Väster om Södra Sandby, söder om väg 941, ligger Fågelsångsdalen, ett Natura2000
område som är utpekat som naturreservat sedan 1963. Fågelsångsdalen är av
riksintresse för naturvård M:N86 (4 kap. miljöbalken). Området är både geologiskt och
botaniskt intressant, och består bland annat av en ravinliknande dal, öppen eller
trädbevuxen betesmark, ett mindre vattendrag, silikatgräsmarker, fuktängar,
högörtängar, ädellövskog och svämlövskog4.

2.1.9

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem som berör många boende längs våra
vägar. Väghållaren är ansvarig för det buller som trafiken på vägen genererar, och
Lunds kommun ansvarar för de kommunala vägarna, och Trafikverket ansvarar för de
statliga vägarna i Södra Sandby. Fordonens hastighet på vägen har stor påverkan på
bullernivån, då bullret ökar med stigande hastighet.
För att beskriva bullerexponering under en längre tidsperiod används vanligtvis måttet
ekvivalent ljudnivå (LAeq24h), vilket beskriver trafikbullret under ett genomsnittligt
dygn. Riksdagen har tagit fram riktvärden för vägtrafik som inte får överskridas:

•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus

•

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

•

55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad

•

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Lunds kommun har gjort en bullerkartläggning och tagit fram ett åtgärdsprogram som
baseras på kartläggningen. Bullerkartläggningen för Södra Sandby har genomförts
genom framräkningar med hjälp av uppmätta trafikmängder på vägarna.
Trafikmängderna har matats in i en modell som tar hänsyn till olika faktorer som
påverkar bullernivåer – marktyp, bebyggelse, beläggning på vägarna, m.m.5.

4
5

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/; Fågelsångsdalen_bevarandeplan.pdf
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/bygg_och_mark/atgardsprogram-mot-buller-2019-2023.pdf
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Kartläggningen visar höga bullernivåer längs samtliga infartsvägar – Lundavägen,
Dalbyvägen, Revingevägen och Flyingevägen. I synnerhet på Dalbyvägen längs
bostadsområdet Almbacken och på Lundavägen längs med Västervång. Av de mindre
vägarna har Fågelsångsvägen och Lindegårdsvägen höga bullervärden. De höga
bullernivåerna minskar med avståndet från vägen. Nedan visas en bild från
kommunens bullerkartläggning i ekvivalentnivå, se figur 13.

Figur 13. Skärmurklipp från Lunds kommuns bullerkartläggning, Buller i (Lekv).

2.1.10

Kommande utveckling

I figur 14 nedan redovisas kommande exploatering i Södra Sandby. Inom pågående
programarbete för centrala Södra Sandby studerar kommunen även
utvecklingsmöjligheter för fler fastigheter (Del av Sandby 67:1 vid nuvarande
biblioteket, Jordhumlan 2, Grobladet).
I centrala Södra Sandby finns en detaljplan framtagen för Kvarteret Kryptan (blå
markering längs Revingevägen) där exploateringen har påbörjats. Planförslaget
innefattar bland annat en ny vårdcentral, bostäder, bibliotek samt handel och service.

Figur 14. Kommande exploatering. Källa: Lunds kommun.
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2.2

Skolvägsundersökning

Lunds kommun har under oktober 2020 genomfört en skolvägsundersökning i Södra
Sandby på skolorna Byskolan, Uggleskolan och Killebäckskolan. I undersökningen har
92 svar registrerats för barn i åldern 2 – 14 år. Barnen har antingen själva eller
tillsammans med en förälder svarat på frågor digitalt och ritat in hur de rör sig. De har
även haft möjlighet att ange vart de är på väg. Av de svarande har 70 fyllt i sin
skolväg, 11 har noterat sin väg till förskolan, 2 vägen hem, 1 till fritids och 7 har valt
att inte svara på vilken väg det var.
Figur 15 visas resultatet från Skolvägsundersökningen. De rosa stråken representerar
mängden utritade skolvägar, från ljusrosa till mörkrosa. Undersökningen visar naturligt
en hög koncentration i anslutning till skolorna. Men även flera sammankopplande stråk
bland annat längs Ringvägen, Hardebergaspåret, Björkstigen samt gång- och
cykelstråken i Almbacken, Kyrkovången och över grönområdet bakom kyrkan.

Figur 15. Karta över de mest använda stråken enligt skolvägsundersökningen.

Av de svarande var det 17 som blev körda i bil eller med annat motordrivet fordon, 26
som cyklade med en vuxen, 34 som cyklade själv eller tillsammans med andra barn, 9
som gick med en vuxen samt 5 som gick själv eller tillsammans med andra barn.
Skolvägsundersökningen visar att de som blir skjutsade bil eller annat motorfordon
åker längs de större infartsvägarna samt Fågelsångsvägen och Ringvägen/Backgatan,
se figur 15. Det var totalt 43 barn som fyllde i att de cyklade, och samtliga har angett
att de använder cykelhjälm. Av de som kör sina barn till skolan är det flera som
skriver att de gärna skulle ha gått eller cyklat till skolan med barnen, men att de väljer
att köra bil för att de upplever att vägen inte är tillräckligt säker.
Eftersom svarsfrekvensen är låg går det inte att dra några generella slutsatser av
undersökningen, men de ger en bild av hur de som deltagit i undersökningen upplever
trafiksäkerhetsproblem på sträckor och platser. Flera påtalar att bilister kör för fort, att
den tunga trafiken är oroande, att det saknas passager eller att de som finns upplevs
som otrygga, samt att trottoarerna är smala. Det har lyfts önskemål om
hastighetsdämpande åtgärder vid passager och på sträckor, samt tätortsportar vid
infarterna till orten.
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Av de som cyklade tillsammans med sina barn har flera lyft fram önskemål om fler
övergångsställen. De har noterat att korsningspunkterna med bilvägarna upplevs som
osäkra, speciellt på Revingevägen, Dalbyvägen och Flyingevägen. Även den
signalreglerade centrumkorsningen upplev som osäker och en del väljer andra vägar
för att undvika den. Vidare är det flera som påpekar att korsningen Kyrkovångsägen
och Rödeksvägen är farlig att passera. I figur 16 nedan har de fem korsningspunkter
med flest anmärkningar illustrerats.
En del av de barn som cyklar utan vuxen får inte ta den närmsta vägen till skolan då
denna upplevs som osäker av föräldrarna. Faktorer som osäkra passager, höga
trafikflöden och att bilisterna inte håller skyltad hastighet påverkar valet av väg.

Figur 16. Karta över de korsningspunkter som flest upplever som otrygga.

2.3

Synpunkter och medborgardialog

2.3.1

Allmänhetens synpunkter via TRV

De kundärenden som inkommit till Trafikverket har historiskt främst berört
trafiksäkerheten längs de statliga vägarna, barnens skolvägar samt passager för
oskyddade trafikanter. Sedan nyheten om att stenbrottet vill utöka sitt område har det
även inkommit synpunkter på den tunga trafiken längs de statliga vägarna.

2.3.2

Kommunen

De synpunkter som framförts till Lunds kommun har rapporterats in via ett digitalt
felanmälansystem. Synpunkterna berör främst trafikens höga hastigheter, att de tunga
transporterna genererar buller vid exempelvis hastighetsgupp, samt begränsade
siktförhållanden i korsningar eller vid utfarter. Vidare lyfter många diverse frågor
angående vägmarkeringar och olika typer av skyltar. Det har även inkommit
synpunkter på trafikmiljön vid Uggleskolan och Byskolan.
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2.3.3

Medborgardialog Fokus Södra Sandby

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun, där
det läggs stor vikt vid medborgardialogen. Projektet startade hösten 2019 och ska
pågå fram till våren 2021.
I medborgardialogen har det framförts önskemål om att skapa ett attraktivt centrum
med fler mötesplatser. Vägarna genom orten beskrivs som barriärer som delar
samhället, och trafikmiljön upplevs som otrygg och osäker, framförallt för barn och
unga. Det uppfattas som att bilister håller höga hastigheter, och den tunga
lastbilstrafiken som kör genom orten upplevs som farlig och hälsovådlig. Det finns ett
uttalat önskemål om en ringled runt Södra Sandby för att flytta ut genomfartstrafiken
och den tunga lastbilstrafiken.
En annan viktig fråga som engagerar är kommunikationer och transporter till och från
Södra Sandby i form av kollektivtrafik. Många vill utöka pendlarparkeringen och ha
direktförbindelser med buss till centrala Malmö och Lund för att underlätta
arbetspendling, samt till Dalby och Skrylle för att möjliggöra transporter till barnens
aktiviteter. Några påpekar behovet av att bredda Fågelsångsvägen för att möjliggöra
att två bussar ska kunna mötas enklare.
Det finns även önskemål om att utveckla de regionala cykelvägarna för att knyta ihop
Södra Sandby med närliggande orter som Revingeby, Flyinge och Dalby. Vidare lyfts
även att det finns brister i gång- och cykelnätet in mot Lund och att det saknas en
koppling till Ideon från Hardebergaspåret.
Övriga synpunkter som lyfts är önskemål om förstärkt belysning. Särskilt längs
Lundavägen upplever flera invånare att det är mört under vinterhalvåret.

2.3.4

Skånetrafiken

Skånetrafiken får in en mängd synpunkter där majoriteten i Södra Sandby berör
kollektivtrafikens punktlighet. De får även in frågor som rör personal, serviceresor,
kundservice, fordonen, pendlarparkeringen och trafiksäkerheten. Många har önskemål
om fler hållplatslägen på orten, samt ett utökat utbud mellan de närliggande orterna,
bland annat i form av en direktbusslinje mellan Södra Sandby och Malmö. Det
inkommer även synpunkter på trafiksäkerheten vid busshållplatser och bussarnas
körvägar.

2.4

Beskrivning av övergripande mål

2.4.1

Transportpolitiska mål

För att samhället ska fungera är resor och transporter nödvändiga. Sveriges Riksdag
antog år 2009 mål för transportpolitiken där den politiska inriktningen formuleras; ett
övergripande mål, ett funktionsmål samt ett hänsynsmål. (Regeringens proposition
2008/09:93). Transportpolitikens övergripande mål handlar om att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet behandlar tillgänglighet
och jämställdhet. Transportsystemet ska vara jämställt och svara mot både kvinnor
och mäns transportbehov. Målet ska bidra till att ge en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas avseende trafiksäkerhet,
miljö och hälsa. Målet bygger på nollvisionen om att ingen ska skada allvarligt eller
dödas i trafiken. Det ska även bidra till det övergripande generationsmålet för miljö,
och att miljökvalitetsmålen nås.

2.4.2

Regionala mål

I den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–2029 står det uttalat att
all planering bör sträva mot en hållbar utveckling samt att både social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet bör beaktas. Planen innehåller utpekade brister och större
infrastrukturobjekt, men lyfter även medfinansiering för kommunernas insatser för
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bättre kollektivtrafik, cykelvägar, samt trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som kan vara aktuellt i Södra Sandby.

2.4.3

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer

2013 tog Lunds kommun fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra Sandby där
visionen för tätorten uttrycks enligt nedan:
”Tätorten Södra Sandby med omnejd ska präglas av ekonomisk bärkraft, social
hållbarhet, historisk förankring samt ekologisk uthållighet. En hållbar
stadsutveckling innebär ett helhetstänkande där Södra Sandbys utveckling ses
som en del av ett sammanhang - lokalt, regionalt, nationellt och globalt.”
”Södra Sandby ska vara en tätort som växer både genom förtätning, omvandling
och nyexploatering. Ortens tillväxt ska ha en balanserad påverkan på miljön,
generera måttliga mängder trafik och orten ska präglas av delaktighet och
inflytande för invånarna.”
I FÖP Södra Sandby finns även en målbild för trafik och kommunikationer. Den
uttrycker att medborgarna ska ha goda möjligheter att använda sig av hållbara
transportsätt vid resor såväl inom tätorten som i regionen. Det innebär enligt FÖPen
att det ska finnas närhet till konkurrenskraftig kollektivtrafik, gång- och cykelstråk
med god standard samt säkra och väderskyddade cykelparkeringar. Vidare bör gångoch cykelstråken knyta ihop Södra Sandbys olika delar och leda både till viktiga
målpunkter inom tätorten och i omlandet, till exempel till viktiga rekreationsområden.
I den fördjupade översiktsplanens planeringsförutsättningar så uttrycks en del brister i
gång- och cykelvägnätet, samt var det finns förbättringspotential. Följande lyfts fram:
-

I nordvästra och sydöstra delarna av tätorten finns ont om separerade gångoch cykelstråk, cyklister hänvisas ofta till att cykla i blandtrafik.
I byns centrum är det otydligt vart cykeltrafiken är hänvisad och delar av de
större gatorna saknar gång- och cykelbanor.
Gång- och cykelvägnätets genhet kan förbättras i delar av Södra Sandby.
Goda gång- och cykelstråk till hållplatser är viktigt för att stärka
kollektivtrafikens attraktivitet.
Det måste skapas trafiksäkra lösningar i de punkter där gång- och
cykeltrafiken korsar biltrafiken.
Vid hållplatser är det viktigt att erbjuda cykelparkering av hög kvalitet,
förslagsvis med väderskydd.

Busstationen i Södra Sandby identifieras i FÖPen som en viktig kollektivtrafikpunkt
centralt i byn som anses fungera väl. Gestaltningsmässigt lyfts det dock fram att
platsen behöver förbättras. Vidare påpekas att kollektivtrafikförbindelserna är drastiskt
sämre på helgerna jämfört med vardagar.
För biltrafiken identifieras att genomfartstrafiken genom centrum är ett störande
moment för invånarna. I en undersökning gjord 2007 identifierades att 20% av
trafiken var genomfartstrafik. De viktigaste stråken för genomfartstrafiken är mellan
Lund och Harlösa/Revinge samt mellan Flyinge och Dalby.
För trafiken mellan Lund och Harlösa/Revinge finns två alternativ: genom centrum via
Lundavägen/Revingevägen eller norr om tätorten via
Lindegårdsvägen/Räftvägen/Skattebergavägen/Kyrkovångsvägen. Det förstnämnda
alternativet anses vara det mest attraktiva då det är genare och mer logiskt. För
trafiken mellan Flyinge och Dalby finns inget alternativ till Flyingevägen/Dalbyvägen.
Att komplettera befintligt gatunät med en ringväg antingen öster eller väster om Södra
Sandby skulle innebära väsentligt längre färdväg och bedöms attrahera mycket få
biltrafikanter.
De tunga transporterna mellan Skrylletäkten och STARKA, längs
Flyingevägen/Dalbyvägen genom Centrum, upplevs emellertid som mycket störande
av invånarna. Detta är ett motiv till att leda denna trafik runt centrum, i FÖPen pekas
en förbindelse mellan Dalbyvägen och Öståkravägen ut som en möjlig lösning.
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Figur 17. De viktigaste stråken för genomfartstrafiken i Södra Sandby. Källa: FÖP Södra Sandby
2013.

2.4.4

Lokala mål

Lunds kommun arbetar efter vision 2025 och LundaMaTs som är en strategi för
hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. I vision 2025 lyfts vikten av
en hållbar utveckling, ett effektivt transportsystem, hushållning med energi och
resurser. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och
transporter. Det finns tydliga mål som följs upp enligt figur 18, se nästa sida.
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Figur 18. Målformulering och uppföljning av LundaMaTs III. * basår 2011, ** senaste statistik
från 2017, **** ny mätmetod sedan 2019
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2.4.5

Projektspecifika mål

Arbetsgruppen för Trafikutredning Södra Sandby har tillsammans diskuterat målbilden
för Södra Sandby inom projektet. Det finns en vilja om att fokus för Södra Sandby och
dess framtida utveckling ska ligga på att dels skapa ett levande och attraktivt centrum
med fler verksamheter och dels mer vistelseytor för fotgängare och att cykeln får
större plats. Människan ska lyftas och prioriteras i trafikmiljön istället för den
motorburna trafiken.
Det övergripande målet är att skapa en långsiktig hållbar lösning med fokus på
förbättrad trafikmiljö och trafiksäkerhet.
Målet för trafikutredning Södra Sandby är att de framtida åtgärderna stödjer
ovanstående målbild och bidrar till att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapa en trygg och säker trafikmiljö.
Ökad trafiksäkerhet i form av färre olyckor för oskyddade trafikanter.
Ökad trygghet, speciellt kring hållplatser och viktiga målpunkter.
Ökad hastighetsefterlevnad.
God tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Skapa ett sammanhängande cykelnät inom Södra Sandby samt till närliggande
orter och rekreationsområden.
7. Främja ett hållbart resande så att fler reser med kollektivtrafiken och andelen
cyklister ökar.
8. Hantera den tunga trafiken.
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3

Problem, brister och behov

Trafikutredningen initierades utifrån att det har identifierats brister för trafiksituationen
i Södra Sandby. Problembilden har sammanställts från de inspel som gjorts vid en
inledande workshop vars syfte var att förstå situationen, samt från de synpunkter som
inkommit till Lunds kommun, Trafikverket och Skånetrafiken. Synpunkter har även
hämtats in från den medborgardialog som genomförts inom projektet Fokus Södra
Sandby samt från en skolvägsundersökning.
Den övergripande problembilden är att de statliga vägarna utgör barriärer och skapar
en otrygg trafikmiljö som hindrar att barn och unga att röra sig fritt på orten. Nedan
följer en sammanställning av problem, brister och behov uppdelat i olika kategorier.

3.1

Centrummiljö

De stora genomfartsvägarna i Södra Sandby är planerade utifrån en äldre
trafikplanering med bilen i fokus. Detta har bidragit till att det upplevs som att det
finns en trafiksäkerhetsproblematik och många boende blir störda av trafiken. Det
finns önskemål om att skapa en trevlig boende- och stadsmiljö där människor kan och
vill vistas.
Kommande exploateringar och förtätning av orten möjliggör att orten utvecklas i
positiv riktning, men genererar samtidigt mer trafik samt en förändring av
linjedragningen för kollektivtrafiken.

3.2

Gång- och cykeltrafik

Idag saknas ett sammanhängande gång- och cykelnät där det är säkert att ta sig
fram. Cyklisterna är delvis hänvisade till blandtrafik, och delvis i ett separerat gångoch cykelvägnät. På flertalet platser är det trångt och cyklister hänvisas till blandtrafik
där de samsas om ytan med tung trafik, exempelvis längs Dalbyvägen och delar av
Revingevägen, samt i den centrala korsningen
Lundavägen/Dalbyvägen/Revingevägen/Flyingevägen.
Standarden på gång- och cykelytor är varierande, och på en del sträckor undermålig.
Det upplevs som att det finns brister i belysningen längs gång- och cykelvägarna,
samt att det saknas koppling till kollektivtrafiken på flertalet platser. Det finns
önskemål om bättre cykelparkeringar runt om på orten. Vidare har det även framförts
önskemål om utökade regionala kopplingar för cykel till Revinge och Flyinge, samt en
förbättrad cykelkoppling till Skrylle.

3.3

Kollektivtrafik

Idag är busshållplatserna för de olika busslinjerna utspridda på orten. Det finns inte
någon busslinje som täcker hela orten och det är enbart på Busstationen som byten
mellan samtliga linjer är möjligt.
Kommande exploateringar och förtätning av orten kommer sannolikt påtvinga en
förändring av linjedragning för några av busslinjerna. Den befintliga
pendlarparkeringen kan komma att försvinna med anledning av den kommande
exploateringen i centrum, och kommunen ser över möjligheten att omlokalisera
pendlarparkeringen.
Det finns behov för bättre kopplingar för oskyddade trafikanter till kollektivtrafiken,
utökad pendlarparkering samt säkra cykelställ vid hållplatserna. Det har inkommit
önskemål om en direktlinje till Malmö.
På grund av den ibland smala vägbredden så har kollektivtrafiken svårt att mötas på
Fågelsångsvägen. Det är även korta avstånd mellan hållplatserna längs
Fågelsångsvägen, vilket gör att restiden blir längre.
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3.4

Tung trafik

På de stora genomfartsvägarna genom orten går tung lastbilstrafik som genererar
buller, damm och stenskott. En del av den tunga trafiken har målpunkt till/från
industrierna i öster. En annan anledningarna till att det är mycket tung
genomfartstrafik är den trafik som går mellan de olika stenbrotten söder om Södra
Sandby och betongfabriken som ligger i norra delen av orten. En del av den tunga
trafiken kommer även från stentäkten i Hardeberga.

3.5

Hastigheter

Infartsvägarna till Södra Sandby är omgärdade med grönska, vilket kan göra det svårt
för trafikanter att uppfatta att de kör i ett tätbebyggt område. Det har inkommit
synpunkter på att skyltad hastighet inte efterlevs av trafikanterna.
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4

Väghållaransvaret i Södra Sandby

Det har länge pågått diskussioner kring väghållaransvaret i Södra Sandby mellan
Lunds kommun och Trafikverket. Idag är de stora genomfartsvägarna genom Södra
Sandby nummersatta allmänna vägar med statligt väghållarskap och kommunen
saknar rådighet över vägarna. Om kommunen tog över väghållarskapet skulle beslut
kring trafiksäkerhetsåtgärder och ombyggnationer av gatorna vara en kommunal
angelägenhet till skillnad från i dag då Trafikverket i första hand äger rådighet. Då
vägarna genom samhället är en del av tätortens stadsmiljö kan det finnas intresse att
omvandla dessa till en högre tätortsstandard än den nu befintliga. Vägarna är dock
fortfarande numrerade allmänna vägar med regionala funktioner, vilket innebär att
kommunen även övertar ett ansvar för den funktionen. Vägarna finns med i den
sammanställning av allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet som Länsstyrelsen
löpande sammanställer och publicerar, vilken beskriver varför gatornas funktioner och
vikt för regional koppling av infrastruktur är tydlig och viktig.
I tätorten är det följande anläggningar som idag har statligt väghållarskap men som
kan vara aktuella för övertagande; Hällestadsvägen mellan Öståkravägen och
Revingevägen, Revingevägen mellan Kyrkovångsvägen och Dalbyvägen/Flyingevägen,
Flyingevägen mellan Skattebergavägen/Räftvägen och Revingevägen/Lundavägen,
Lundavägen mellan Lindegårdsvägen och Dalbyvägen/Flyingevägen och slutligen
Dalbyvägen mellan Assarhusavägen och Revingevägen/Lundavägen. Samtliga av
dessa sträckor ligger inom det med lokala trafikföreskrifter föreskrivna tättbebyggda
området eller precis i dess gräns. Se utsträckning i figur 19 nedan.

Figur 19. Vägsträckor aktuella för övertagande av väghållarskap.

Möjligen skulle vägarnas utformning längsmed delar av sträckorna på Dalbyvägen och
Lundavägen kunna ses om mindre stadsmässiga då bostadsområde saknas på ena
sidan av dessa sträckor, men då gatorna påverkar trafikmiljön för de nu befintliga
bostadsområdena intill vägarna, kan de ändå anses av intresse för kommunen att råda
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över dessa vad gäller beslut om framtida åtgärder och regleringar. Vad gäller sträckan
på Dalbyvägen har kommunen planer på ett nytt bostadsområde med etablering på
den sida som i dag saknar bostäder, vilket ytterligare kommer att stärka den
stadsmässiga upplevelsen av sträckan. Värt att notera är också att en gränsdragning
mellan väghållare om möjligt bör utformas så den sker vid cirkulationsplats eller större
korsningspunkt för tydlighet och smidighet för drift av vägarna. Löpande drift som
exempelvis snöröjning som utförs med större maskiner behöver kunna vända och även
beläggningsskarvar kunna förläggas på lämpliga ställen.
Processen för att ta över vägarna går att genomföra på relativt kort sikt då det är en
förhandlingsfråga mellan kommun och Trafikverket. I förhandlingen kommer parterna
överens om vilken standard anläggningen ska ha vid överlämnande samt vad som ska
ingå.

4.1

Omfattning

I samband med utredning kring övertagande av dessa vägar från statligt till
kommunalt väghållarskap har omfattning och kostnader studerats. Övertagandet
omfattar ca 5 km gata med tillhörande trafik- och vägutrustning samt tre
cirkulationsplatser. Anläggningarna har olika standard och nedan redogörs närmare
kring de olika anläggningarnas skick.

4.1.1

Belysning

Trafikverket har i dagsläget 188 belysningsstolpar i sin anläggning som berör Södra
Sandby och beslut om delar eller hela anläggningen ska övertas om väghållaransvaret
övergår i kommunal regi behöver tas då vissa stolpar som tillhör anläggningen är
placerade utanför samhället. Detta gäller ett antal stolpar på Sandbyvägen,
Flyingevägens förlängning norr om cirkulationsplatsen samt på Dalbyvägen, sträckan
söder om Assarhusavägen, se figur 20 på nästa sida. Var delningen av anläggningen
ska genomföras påverkas även av var belysningscentralerna är placerade.
De 188 belysningsstolparna är av varierande skick, majoriteten är stålstolpar och
uppskattningsvis mellan ca 30-40 år gamla. Det finns dock ett 10 tal nyare stolpar
som är aluminiumstolpar som är eftergivliga och av uppfångande typ.
Armaturbeståndet består av 20 stycken LED-armaturer med 79W ljuskälla, 25 stycken
högtrycksnatrium-armaturer med 70W ljuskälla, 63 stycken högtrycksnatriumarmaturer med 100W ljuskälla samt 80 stycken högtrycksnatrium-armaturer med
150W ljuskälla. LED-armaturerna är nya och de bedöms hålla i ca 25 år. Övriga
armaturer har lite olika ålder och en liten andel är troligen installerade i början av 80talet resterande under 90-talet och några från början av 2000-talet.
Med åldern på stolparna och armaturerna kan vi också konstatera att den
kopplingsutrustningen som finns bakom luckorna på respektive stolpe har ganska
många år på nacken och med stor säkerhet har ett behov av utbyte. Detta sker
vanligtvis vid armaturbyte eller då stolpar byts ut.
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Figur 20. Befintlig utsträckning av Trafikverkets anläggning för gatubelysning.

4.1.2

Trafikutrustning

Trafikutrustning som innefattar vägmärken, vägvisning och vägmarkering är i
dagsläget utifrån okulär besiktning i normal mellanstandard. Många vägmärken har
suttit i ett antal år men är inte i behov av akut byte, vissa är dock i behov av att rätas
upp och tvättas. De vägmärken som finns är i första hand märken som huvudled,
hastighet, stannade, gång- och cykelväg, övergångsställen och en mindre mängd
vägvisning. Vägmarkeringar finns på de flesta sträckor på de aktuella vägarna då
dessa är genomfarter. Vägarna har längsgående markeringar med kant- och mittlinjer
och även vägmarkering för övergångsställen, spärrlinjer/refuglinjer, samt
farthindermarkeringar. Linjerna är i varierande standard och särskilt markeringar för
övergångsställen bedöms vara i behov av åtgärd.

4.1.3

Trafiksignaler

På de föreslagna vägsträckorna finns i dag en större trafikljusreglerad fyrvägskorsning
där Lundavägen, Revingevägen, Flyingevägen och Dalbyvägen möts samt en enklare
anläggning för ett övergångsställe över Flyingevägen. Anläggningarna ser ut att vara
ett antal år men ser i dagsläget utifrån okulär besiktning inte ut att ha några akuta
behov av åtgärder.
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4.1.4

Beläggning

Utifrån syn på plats har vägarna varierande status vad gäller beläggning.
Hällestadsvägen har omfattande sprickbildningar och även skador på gång och
cykelytor medan Dalbyvägen och Lundavägen ser ut att ha en mycket god standard.
Revingevägen börjar få behov av åtgärder liksom delar av Flyingevägen där gångbanor
i den södra delen av sträckan har lägre standard och det finns viss sprickbildning i
körbana. Utifrån planering hos nuvarande väghållare finns Revingevägen och
Hällestadsvägen med för beläggningsåtgärder år 2023 och även Flyingevägen har
utifrån ålder snart nått ett åtgärdsbehov men denna åtgärd finns i dagsläget inte
planerad. Trafikverkets beläggningsplan är emellertid preliminär och kan komma att
förändras med hänsyn till tilldelade medel för underhållsbudgeten, samt om andra
akuta beläggningsåtgärder måste prioriteras före.

4.1.5

Broar

Broar finns för planskild korsning över gång- och cykelvägar på fyra platser;
Dalbyvägen, Flyingevägen, Revingevägen, och Lundavägen. De båda
brokonstruktionerna på Lundavägen och Flyingevägen är byggda 1953 och 1952 och
är i god kondition utifrån nuvarande väghållares senaste besiktning. Större åtgärder
med byte av tätskikt, räcke, spjälgrind med mera gjordes 2008 och vid senaste
huvudbesiktning 2018 finns inga anmärkningar som föranlett någon planering av
åtgärder. Huvudinspektioner behöver göras var 6e år och nästa inspektion bör göras
2024 av då aktuell väghållare.
Bron på Revingevägen är byggd 2007 och det har inte utförts några arbeten sedan
dess. På bron har en kantbalk krossats till följd av påkörning och dragsprickor har
uppstått i ståndare till följd av byggfel. Skadorna kan åtgärdas med betongreparation
respektive impregnering.
Bron på Dalbyvägen är byggd 1984 och det har inte utförts några arbeten sedan dess.
På bron har vingmuren på nordvästra sidan fått drabbats av utfall från miljöpåverkan,
vilket kan åtgärdas med betongreparation. Samtliga fyra vingmurars fog har drabbats
av läckage till följd av funktionspåverkan, vilket kan åtgärdas med injektering.

4.1.6

Grönyteskötsel

För tillkommande vägsträckors behov av grönyteskötsel är det särskilt
cirkulationsplatsernas skötsel som kan anses lite mer komplicerad eller
kostnadsdrivande då de ligger i trafikerad yta och kan behöva särskilda åtgärder för
att säkerställa för den underhållspersonal som ska visas här. Utöver detta tillkommer
slagning av gräs på några dikessträckor som inte redan är av kommunen skötta
parkytor. Utifrån platsbesök ser det ut som kommunen eventuellt redan delvis sköter
vissa grönytor som exempelvis längsmed den norra delen av Flyingevägen.

4.1.7

Skötsel rännstensbrunnar

Längsmed de sträckor som är aktuella finns i dagsläget uppskattningsvis ca 40-50
rännstensbrunnar. Dessa har en god funktion enligt nuvarande väghållare och inga
problem kring kopplingar till avloppsnätet. Driftmässigt behöver dessa slamsugas med
återkommande intervall.

4.1.8

Vinter- och barmarksunderhåll av vägar

Inom detta område ligger ansvar för snöröjning och halkbekämpning av sträckorna
vintertid och sopning sommartid. Omfattningen av dessa åtgärder beror i första hand
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på hur vintersäsongen ser ut och hur många snöröjnings- och sandningstillfällen som
är aktuella och som därmed även påverkar sandupptagningen i barmarksunderhållet.

4.2

Sammanställning av kostnader

Utifrån angivna kostnadsposter under kapitel 5.1 har en uppskattad driftkostnad per år
tagits fram för de aktuella gatusträckorna. Kostnaderna bygger på av kommunen
kända och uppskattade löpmeter- och styckpriser. Utifrån kända besiktningsintervall
har även en uppskattning gjorts kring kostnader som berör exempelvis besiktningar av
broar. Det har även gjorts en uppskattning om att ommålning av vägmarkering
genomförs vartannat år, se tabell 3.
Tabell 3. Sammanställning av årliga driftkostnader för de aktuella gatusträckorna.

Omfattning

Antal

Enhet

Styckpris

Enhet

Tid

Totalt (kr)

Asfalt Körbana

40 448

kvm

15 kr

/kvm

/år

606 720

Asfalt GC

12 900

kvm

13 kr

/kvm

/år

167 700

Belysning

188

st

2 952 kr

/st

/år

554 976

Bro

4

st

10 200 kr

/st

/4 år

40 800

Vägmärken

204

st

150 kr

/st

/år

30 600

Trafiksignal

1

omgång
(á 2 st)

40 000 kr

/omgång
(á 2 st)

/år

40 000

Grönyta

1 119

kvm

20 kr

/kvm

/år

22 380

Rännstensbrunn

46

st

80 kr

/st

/år

3 680

Sopning

6

ggr

5 100 kr

/ggr

/år

30 600

Vägmarkering

2074

m

14,45 kr

/m

/år

37 882

Vinterväghållning

53 348

kvm

1,25 kr

/kvm

/år

66 685

Total årlig summa

1 602 023
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5

Åtgärdsförslag

Nedan presenteras samtliga åtgärdsförslag utifrån de problempunkter som pekats ut i Förstå situationen. Åtgärdslistan är en bruttolista och bygger
på de förslag som tagits fram under workshopen. Åtgärdsförslagen har delats upp i sex olika kategorier; centrummiljö, gång- och cykeltrafik,
kollektivtrafik, tung trafik, hastighetsdämpande åtgärder samt övriga åtgärder. För respektive åtgärd beskrivs steg i fyrstegsprincipen, för- och
nackdelar, aktuell väghållare samt om man ska gå vidare med åtgärden eller ej. Åtgärdens genomförbarhet beskrivs nedan utifrån dess storlek; liten
– enklare och billigare åtgärd att genomföra, mellan – mer kostsam åtgärd, eller stor – kostsam åtgärd som kräver en större arbetsinsats och tar
längre tid för att genomföra. Åtgärdens genomförbarhet påverkas av en mängd faktorer, bland annat av kostnad och prioritet för väghållaren. Under
respektive tabell redovisas de platsspecifika åtgärderna på en karta.

5.1

Centrummiljö

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin centrummiljö:
Nr

Åtgärd
(beskriv åtgärden
och ev. plats
utförligt)

1a

Höj upp korsningen i
centrala Södra
Sandby
(Lundavägen/Revinge
vägen/Dalbyvägen/Fl
yingevägen)

Steg i
fyrstegsprincipen

Storlek
på
åtgärd

Kommentar

För- och nackdelar för olika
trafikanter

Väghållare

Gå vidare
med
åtgärden?

Att höja upp korsningen i centrum bidrar till att
skapa en tätortskänsla, att få in andra typer av
material i miljön, samtidigt som det sänker
hastigheten för motorfordonen.

+ Ökad trygghet för oskyddade
trafikanter.

Trafikverket

Idag är korsningen signalreglerad för att
separera de höga trafikflödena i respektive
riktning.

- Minskad framkomlighet för
kollektivtrafiken.

Nej – att
höja upp
korsningen
bidrar till
ökat buller
och minskad
framkomlighet
för den
tunga
trafiken och
kollektivtrafi
ken.

(liten/me
llan/stor)
3

Mellan

+ Trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter.

- Risk för ökat buller

1b

2

Ny utformning av
korsningen i centrala
Södra Sandby
(Lundavägen/Revinge
vägen/Dalbyvägen/Fl
yingevägen)

2-3

Gestaltning samt
ökad belysning och
grönska i centrum
och parken

1-2

Mellan

En omdisponering av ytor och ny utformning av
korsningen med andra material som bidrar till
en ökad tätortskänsla.
Åtgärden bör utredas vidare.

Liten

•
•
•

•
•
Stenbeläggning i
centrumzonen

Trafikverket

Ja

Kommunen/
Trafikverket

Ja

Trafikverket

Ja

Trafikverket

Ja

+ Trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter.
- Risk för ökat buller beroende på
materialval

•

3

+ Ökad trygghet för oskyddade
trafikanter.

2

Mellan

Ökad grönska i centrum i form av
småskaliga rabatter, blommor och krukor.
Lyfta fram vattendraget.
Öppna upp och skapa utsikt till ån från
befintlig gång- och cykelväg.
Arbeta med ökad belysning längs stråk och
effektbelysning i parken. Effektbelys
strategiska platser.
Inkludera konst i miljön på de platser där
det finns möjlighet.
Kulturmärke
Konstverk

Inför olika typer av beläggning i gatumiljön;
exempelvis refuger av storgatsten som på
södra delen av Flyingevägen.

+ Ökad trivsel
+ Ökad centrumkänsla och
rumslighet
- Ökad drift och underhållskostnad

+ Skapar en enhetligt i hela
centrumområdet och ger en identitet
till centrummiljön.
- Ökade driftkostnader.
- Ökat buller
- Ökad risk för sättningar

4

Bredda trottoarer på
båda sidor vägen i
hela centrum

2-3

Mellan

Bredare trottoarer ger fotgängarna en högre
prioritet i gaturummet. Idag är många av
trottoarerna i centrummiljön så smala att två
fotgängare inte kan mötas. Utred vidare på
vilka platser detta kan vara aktuellt.

+ ökad tillgänglighet
+ ökad trivsel
+ ökad centrumkänsla och
rumslighet
- Motortrafiken får mindre ytor och
framkomlighet
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5

Ny skyltad hastighet

1

Liten

Inför 30 km/tim i centrum.

+ ökad trafiksäkerhet

Kommun

Ja

- Minskad framkomlighet för
kollektivtrafiken
- Minskad framkomlighet för tung
trafik

35

Figur 21. Åtgärdsförslag för centrummiljö. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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5.2

Gång- och cykeltrafik

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin gång och cykel:
Nr

Åtgärd
(beskriv åtgärden och
ev. plats utförligt)

Steg i
fyrstegsprincipen

Storlek
på
åtgärd

Kommentar

För- och nackdelar för olika
trafikanter

Väghållare

Gå vidare
med
åtgärden?

Regionala gång- och cykelvägar längs de
statliga vägarna byggs enligt
prioriteringsordningen i den regionala
cykelvägsplanen. Kommunen finansierar
åtgärden med 50%, och 50% finansieras av
regional plan. Kommunen spelar in önskemål
om aktuella objekt vart fjärde år då planen
revideras. Det är Trafikverket som genomför
åtgärderna och verkställer den regionala
cykelvägsplanen.

+ fotgängare och cyklister får bättre
möjlighet att ta sig till fler målpunkter i
närområdet runt tätorten

Trafikverket

Ja

(liten/me
llan/stor)
6

Regionala kopplingar
för gång och cykel
från Södra Sandby
till;
- Flyinge
- Dalby via Skrylle
- Revinge

3-4

Stor

+ kan medverka till förändrad
färdmedelsfördelning för invånarna i
Södra Sandby

Objektet Södra Sandby-Flyinge finns med i den
gällande regionala cykelvägsplanen. Den ligger
emellertid längre fram i tiden.
Det finns önskemål från allmänheten om en
stärkt koppling mellan Södra Sandby och Dalby
via Skrylle. Idag finns en cykelkoppling som går
parallellt med Dalbyvägen som kan ses över
och eventuellt kompletteras, alternativt se över
möjligheten för en alternativ bättre koppling.
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Objektet Södra Sandby-Revinge finns inte med
i den gällande regionala cykelplanen.
7

Översyn av gångoch cykelvägnätet i
tätorten för att
identifiera mindre
åtgärder för att höja
standarden.

1

Liten

Ta fram ett åtgärdsprogram för respektive
område för att skapa ett bättre gång- och
cykelnät i tätorten, genom att höja standarden
för:
- belysning
- beläggning

+ fotgängare och cyklister får bättre
möjlighet att tryggt och säkert ta sig
runt i tätorten

Kommunen/
Trafikverket

Ja

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Kommunen/
Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

+ kan medverka till förändrad
färdmedelsfördelning för invånarna i
Södra Sandby.

- separering
- passager
- skyltning och vägvisning
- vägmarkering
8

Identifiera ett lokalt
huvudcykelvägnät i
Södra Sandby tätort.

1

Liten

Utnämna ett lokalt huvud-cykelvägnät i Södra
Sandby som har högre prioritet för cykel i
korsningspunkter, högre standard för drift och
underhåll, etc.

+ tydligare för cyklister att det enkelt
går att ta sig fram med cykel i och ut
från tätorten
+ symbolvärde för cyklismen i orten
+ kan generera ett ökat cyklande i
Södra Sandby

9

Komplettera befintligt
cykelnät med
saknade länkar i
Södra Sandby tätort
genom att införa
separerad
cykelväg/bana eller
annan lösning på
identifierade saknade
länkar (se nedan).

2-3

Mellanstor

Identifierade saknade länkar som behövs
kompletteras för att skapa ett
sammanhängande cykelvägnät i Södra Sandby
listas nedan.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter
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10

Komplettera
cykelnätet:

2-3

Mellan

För att förbättra kopplingen mellan nordvästra
delen av Södra Sandby och Hardebergaspåret
föreslås att dra en ny koppling från korsningen
Lundavägen/Fritidsvägen, in bakom de
befintliga husen och över bäcken för att ansluta
till Hardebergaspåret.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Mellan

Som en del av att skapa genare lokalt
huvudcykelstråk genom tätorten föreslås att
Fågelsångsvägen (mellan Dalbyvägen och
Revingevägen) får en ökad prioritet.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Ny koppling mellan
Hardebergaspåret
och Lundavägen/
Fritidsgatan
11

Komplettera
cykelnätet:
Ökad prioritering av
cykel på
Fågelsångsvägen
norra (mellan
Revingevägen och
Dalbyvägen)

12

Komplettera
cykelnätet:
Revingevägen,
mellan RingvägenÖstervång/
Grenvägen

Ett exempel på utformning är cykelfartsgata.

2-3

Mellan

Som en del av att skapa genare lokalt
huvudcykelstråk genom tätorten föreslås att
koppla ihop de separerade cykelbanorna längs
Revingevägen, från Ringvägen där cykelbanan
på södra sidan slutar idag till strax före
korsningen med Grenvägen/Östervång där
cykelbanan på den norra sidan börjar. Sträckan
vid bron kräver särskild utredning.
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13

Komplettera
cykelnätet:

2-3

Mellan

Som en del av att skapa genare lokalt
huvudcykelstråk genom tätorten föreslås att
Dalbyvägens sträcka mellan korsningen med
Lundavägen/Revingevägen och med
Fågelsångsvägen utreds vidare om det går att
prioritera cyklisterna i större utsträckning.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Mellan

Som en del av att skapa genare lokalt
huvudcykelstråk genom tätorten föreslås att
Flyingevägens sträcka mellan Klockarevägen
och cirkulationsplatsen vid
Räftvägen/Skattebergavägen kompletteras med
separerad cykelbana. Sträckan förbi kyrkan
kräver särskild utredning.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Mellan

Som en del av att skapa genare lokalt
huvudcykelstråk genom tätorten föreslås i
första hand att Dalbyvägen söder om
Fågelsångsvägen kompletteras med separerad
cykelbana ner till Sönnervång där det regionala
cykelstråket startar längs Dalbyvägen. En
alternativ åtgärd är att det från
Fågelsångsvägen säkerställs separerad
cykelbana längs med Almbacksvägen och
resterande övriga vägnät tills den ansluts till
det regionala cykelstråket längs Dalbyvägen i
Sönnervång.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen/
Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Dalbyvägen, mellan
signalkorsningen och
Fågelsångsvägen
14

Komplettera
cykelnätet:
Flyingevägen, mellan
Klockarevägen och
Räftvägen (inklusive
förbi kyrkan)

15

Komplettera
cykelnätet:
Dalbyvägen/Almback
svägen, i samband
med att nytt område
exploateras

Kommer att genomföras inom ramen för
detaljplan för Sandby backe.
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16

Komplettera
cykelnätet:

2-3

Mellan

Östervång, etablera
upptrampad stig och
bygg en gång och
cykelväg mellan
Hällestadsvägen och
befintlig gång och
cykelväg.

17

Komplettera
cykelnätet:

Komplettera
cykelnätet:
Skapa en koppling
mellan befintlig
cykelväg vid
Scoutgården; mellan
KärrsångarvägenHardebergaspåret

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Byggnation pågår inom fastigheten Nattviolen
utifrån detaljplan från 2018. Den södra delen
av den upptrampade stigen ligger inom detta
område som nu bebyggs. Frågan behöver
samordnas med nu gällande detaljplan.
2-3

Mellan

Hällestadsvägen,
förläng cykelväg till
Öståkravägen.
18

En koppling mellan Hällestadsvägen och
befintlig gång- och cykelväg som går norrut
mellan bostadsområdena föreslås där det i
dagsläget redan finns en upptrampad gång för
att knyta ihop ett genare gång- och cykelnät.

En förlängning av cykelbanan längs
Hällestadsvägen föreslås från Bastahölsvägen
ut till Öståkravägen.
Ej motiverad om åtgärd 16 ovan genomförs.

2-3

Mellan

För att skapa en starkare koppling till
Hardebergaspåret från östra delen av tätorten
föreslås att den parallella gång- och cykelvägen
söder om Hardebergaspåret kopplas ihop med
det regionala cykelstråket strax väster om
scoutgården. Stor nivåskillnad i terrängen vilket
kan göra det svårt att få till en bra koppling
mellan de parallella gc-vägarna.
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19

Komplettera
cykelnätet:

2-3

Mellan

En separerad cykelbana föreslås på Ringvägen,
mellan Hällestadsvägen och Backgatan, för att
fungera som en uppsamlande väg för cyklister.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Mellan

En separerad cykelbana föreslås på Backgatan,
mellan Ringvägen och Revingevägen, för att
fungera som en uppsamlande väg för cyklister i
centrum.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Mellan

För att förbättra kopplingen mellan nordvästra
delen av Södra Sandby och Hardebergaspåret
föreslås en separerad cykelbana längs
Fritidsgatan mellan Klockarevägen och den nya
föreslagna kopplingen vid Lundavägen.

+ skapar genare cykelkopplingar för
oskyddade trafikanter

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Litenmellan

Identifierad smitväg mellan bostadsområdena
på var sida av Revingevägen. Behövs en säker
passage för oskyddade trafikanter som redan i
dagsläget korsar på denna plats.

+ ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet
och framkomlighet för oskyddade
trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Ringvägen, mellan
Hällestadsvägen och
Backgatan
20

Komplettera
cykelnätet:
Backgatan, mellan
Ringvägen och
Revingevägen

21

Komplettera
cykelnätet:
Fritidsgatan, mellan
Lundavägen och
Klockarevägen

22

Förbättra/ny gångoch cykelpassage
Revingevägen, vid
Freijs äng

- sämre framkomlighet för
motorfordon längs Revingevägen
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23

Förbättra/ny gångoch cykelpassagen

2-3

Litenmellan

Finns ett övergångsställe som behöver
kompletteras med en cykelpassage, samt att
det finns staket som behöver tas bort/öppnas
upp i den västra anslutningen för att cyklar ska
kunna ta sig fram bättre.

+ ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet
och framkomlighet för oskyddade
trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

2-3

Litenmellan

Finns inget säkert sätt att korsa Dalbyvägen
till/från busshållplatsen i dagsläget. I samband
med att det nya exploateringsområdet byggs ut
så behöver korsningspunkter ses över.

+ ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet
och framkomlighet för oskyddade
trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Kommunen

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Dalbyvägen vid
Fågelsångsvägen
norra
24

Förbättra/ny gångoch cykelpassage
Dalbyvägen, vid
Almbacken

25

Förbättra/ny gångoch cykelpassage

- sämre framkomlighet för
motorfordon längs Dalbyvägen

2-3

Litenmellan

Lundavägen, vid
Fritidsgatan

I och med ny koppling till/från
Hardebergaspåret behövs en säker
korsningspunkt över Lundavägen vid
Fritidsgatan.
Behövs endast om ny cykelväg till
Hardebergaspåret byggs.

26

Cykelnod i tätortens
centrum, där
Hardeberga-spåret
börjar

1

Liten

+ ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet
och framkomlighet för oskyddade
trafikanter
- sämre framkomlighet för
motorfordon längs Lundavägen

Syftet är att höja cykelns status. Cykelnoden
ska inkludera:

+ ökar incitamentet att cykla

•
•

+ informerar nya cyklister hur det
enklast går att cykla i tätorten och i
närområdet

•
•

Säker cykelparkering
Cykelverkstad i form av pump, verktyg,
mm.
Information och karta
Cykelräknare/Cykelbarometer

+ symbolvärde för cyklismen i orten
+ bättre koppling mellan cykel och
kollektivtrafiken
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27

Separera gång och
cykel längs
Revingevägen i
centrum (mellan
busstation och
trafikljus)

2

Liten

28

Trottoar/gångbana på
norra sidan av
Hällestadsvägen

3

Mellan

Ökad belysning vid
gång och
cykelpassager

2

29

Idag är det gemensam yta för fotgängare och
cyklister, det behöver separeras. Bör utredas
vidare om det är möjligt att omdisponera
utrymmet. Bör ingå i åtgärd nr 7.

+ ökad trafiksäkerhet, trygghet och
framkomlighet för fotgängare och
cyklister

Trafikverket

Nej –
Åtgärden
bör ingå i
åtgärd nr 7
och utredas
vidare.

+ trafiksäkerheten ökar för oskyddade
trafikanter

Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

Kommunen/
Trafikverket

Ja. Bör ingå
i åtgärd nr
7–
åtgärdspro
gram.

+ tryggare skolväg

Litenmellan

Arbeta med förstärkt belysning vid gång och
cykelpassager

+ ökad trivsel
+ ökad centrumkänsla och rumslighet
- Ökade driftkostnader

44

Figur 22. Åtgärdsförslag för huvudcykelnätet. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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Figur 23. Åtgärdsförslag för gång- och cykeltrafik. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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5.3

Kollektivtrafik

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin kollektivtrafik:
Nr

Åtgärd
(beskriv åtgärden och
ev. plats utförligt)

Steg i
fyrstegs-

Storlek på åtgärd

Kommentar

För- och nackdelar för olika
trafikanter

Väghållare

Gå vidare
med
åtgärden?

(liten/mellan/stor)

principen

30

Säkerställa att det
finns
cykelparkeringar vid
busshållplatser

1-2

Liten

Komplettera med säkra och
väderskyddade cykelställ där
det saknas. Det kan vara svårt
att hitta utrymme på vissa
platser.

+ Minska stölder, och göra det mer
attraktivt att cykla till hållplatser

Kommunen/
Trafikverket

Ja

31

Bredda
Fågelsångsvägen

3

Mellan

Mellan Rögle bäck (väster om
korsning med Blåvinge-vägen)
och hållplats S. Sandby
Fågelsångs Tivoli.

+ Ökad framkomlighet för
kollektivtrafiken

Kommunen

Ja

Kommunen/
Trafikverket

Ja

+ Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter som färdas längs sträckan

Vägen är smal, mellan 5,5-6,5
meter enligt NVDB, vilket
medför att det är svårt för två
bussar att mötas på sträckan.
Genom att bredda vägen ökar
framkomligheten för linje 166
som har ett 7-8 minuters trafik
under högtrafiktid.
32

Översyn av
hållplatser enligt
Skånetrafikens
kravställning (skaoch bör-krav) för att
identifiera mindre

2-3

Mellan

För medelstora hållplatser
(ska-krav) ska platsen vara
tilltalande, trygg och hållbar.
Det ska vara bra belysning,
inget buskage i det direkta
närområdet,

+ Ökar attraktiviteten för en enkel och
effektiv resa med kollektivtrafik och
därigenom öka andelen hållbara resor
+ Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter

47

åtgärder som höjer
standarden

33

Se över koppling
mellan
busshållplatserna och
GC-nätet/ bebyggelse
i tätorten

2

Liten

tillgänglighetsanpassad
plattform, väderskydd baserat
på antal påstigande,
anslutande gång- och
cykelvägar, cykelparkering,
säker passage i anslutning,
sittplats och papperskorg.

+ Ökad tillgänglighet för
kollektivtrafiksresenärer

Skapa gångbanor längs
Fågelsångsvägen mellan
hållplatsen och Tivoligränd.

+ Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter

Se över koppling
mellan
busshållplatserna och
GC-nätet/ bebyggelse
i tätorten
- Hpl S Sandby
Almbacken på
Dalbyvägen

Ja

Trafikverket

Ja

+ Ökad tillgänglighet för
kollektivtrafiksresenärer
+ Ökad trygghet
+ Kopplar ihop hållplatsen med
Tivoligränds gatan som vidare har
anslutning till Hardebergaspåret.

- Hpl S Sandby
Fågelsångs Tivoli på
Fågelsångsvägen
34

Kommunen

3

Mellan

Flytta hållplatsen Almbacken
cirka 50 meter söderut och
skapa en gång- och
cykelkoppling till
Almbacksvägen och gång och
cykelnätet i anslutning till
Bokvägen.. Se över placering
och trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter som rör
sig till och från hållplatsen.

+ Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter
+ Ökad tillgänglighet för
kollektivtrafiksresenärer
+ Ökad trygghet
+ Kopplar ihop hållplatsen med GCstråket på Almbacksvägen
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35

Se över koppling
mellan
busshållplatserna och
GC-nätet/ bebyggelse
i tätorten

3

Mellan

Flytta hållplatsen söderut på
Flyingevägen strax söder om
cirkulationen vid
Räftvägen/Skattebergavägen
så att den kan kopplas till GCväg och övergångsställe.

- Hpl S. Sandby
Cementgjuteriet på
Flyingevägen

36

Pendlarparkering

Ny vändplats för
bussar på grönytan
vid
Revingevägen/Österv
ång och ökat utbud
av kollektivtrafiken.

Trafikverket

Ja

Kommunen

Ja

Kommunen/
Trafikverket

Ja

+ Ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter med koppling till befintligt
GC-nät
+ Ökad tillgänglighet för
kollektivtrafiksresenärer
+ Ökad trygghet

4

Mellan

Lokalisering och
etablering av nya
platser

37

+ Större upptagningsområde i med
anslutning till bostadsområdena samt
närheten till Starka

3-4

Mellan-stor

Se över möjligheten till
pendlarparkering för boende
utanför tätorten i anslutning till
stråk med bra
kollektivtrafiksutbud. Lunds
kommun har arbetat fram en
ny metod för lokalisering av
pendlarparkeringar. Ett
pilotprojekt är planerat att
genomföras i Södra Sandby.

+ Öka andelen hållbara resor

För att kunna bebygga befintlig
busstation i centrala Södra
Sandby krävs en alternativ
vändplats med möjlighet att
reglera tiden. Kommunen tittar
på alternativa vändmöjligheter
i andra lägen längs

+ Östra delen av tätorten får
pendelbart utbud av kollektivtrafik.
Utbyggnadsplaner sker i östra delarna.

Revingevägen. Genom att
exempelvis skapa en vändplats
i anslutning till hpl Södra
Sandby Östervång på

+ Ökad tillgänglighet för de som bor
utanför men har för långt till närmaste
hållplats
- Risk att de som bor inom
cykelavstånd tar bilen istället

+ Möjliggör att den centrala
busstationen kan disponeras om av
kommunen.
- Ökade driftskostnader när
linjesträckning för 166 blir längreilket
bör utredas vidare i kommande
tidtabellsprocesser.

49

Revingevägen kan linje 166
förlängas och försörja östra
delarna av Södra Sandby med
ett bättre utbud. Krävs vidare
dialog med Skånetrafiken.

38

Ta bort
busshållplatsen
Blåvingevägen

2

Liten

Det är för nära mellan
hållplatslägena på
Fågelsångsvägen. Krävs vidare
utredning av Skånetrafiken.

+ minskad restid för
kollektivtrafikresenärer
- Längre till busshållplatsen för vissa
resenärer.

Kommunen

Ja

50

Figur 24. Åtgärdsförslag för kollektivtrafik. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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5.4

Tung trafik

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin tung trafik:
Åtgärd
(beskriv åtgärden och
ev. plats utförligt)

Steg i
fyrstegs-

Storlek på
åtgärd

principen

(liten/mellan/

Kommentar

För- och nackdelar för olika
trafikanter

Väghållare

Gå vidare med
åtgärden?

För att leda bort den tunga
trafiken från Södra Sandby tätort.

+ mindre buller

Kommunen/
Trafikverket

Nej – Åtgärden
medför stora
investeringskost
nader och tar
värdefull mark i
anspråk
samtidigt som
man endast
flyttar
problemet.

Kommunen/
Trafikverket

Nej – Åtgärden
bedöms inte få
tillräcklig effekt
då efterlevnaden
inte bedöms
vara så stor.

stor)
39

Förbifart Södra
Sandby

4

Stor

+ bättre luft
+ ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter
- en ny ringled/väg skapar framtida
barriär då samhället växer och ett
nytt problem byggs in i orten.
- stora investeringskostnader
- tar värdefull mark i anspråk

40

Trafikföreskrifter
angående
tidsstyrning och
reglering av tung
trafik i
samverkan/dialog
med näringslivet.

1

Mellan

Förbjud tung trafik under vissa
tider på dygnet. Åtgärden är inte
möjlig om Trafikverket är
väghållare, eftersom statlig väg
ska vara tillgänglig och
framkomlig för alla.

+ få bort del av den tunga trafiken
vissa tider på dygnet
+ ökad trafiksäkerhet för tex. Barn i
samband med att de går till skolan
om tung trafik förbjuds vid dessa
tider.
- Påverkar transportföretagens
distribution och verksamhet.
- Svårt att kontrollera
- Risk att efterlevnaden inte är så
stor
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41

42

Trafikföreskrifter
angående förbud av
tung trafik genom
Södra Sandby.

Omlokaliseringen av
betongfabriken

1

1

Liten

Stor

Om tung trafik förbjuds genom
orten måste stenbrottsföretagen
ändra rutterna för sina tunga
transporter. Idag finns inga
alternativ för vissa av
transporterna. Åtgärden är inte
möjlig om Trafikverket är
väghållare, eftersom statlig väg
ska vara tillgänglig och
framkomlig för alla.

+ Trygghet i trafikmiljön för
oskyddade trafikanter, boende. .

Omlokaliseringen av
betongfabriken för att undvika
den tunga trafiken genom de
centrala delarna av Södra
Sandby.

+ Minskad tung trafik

Ej sannolikt att det går att
genomföra.

43

Utredning tung
genomfartstrafik

1

Åtgärden syftar till att utreda
start – och målpunkt för tung
trafik och möjliga alternativa
vägval.
Förslagsvis bör utredningen
sedan följas upp med en dialog
med transportföretagen för att
rekommendera andra rutter där
det är möjligt.

Kommunen/
Trafikverket

Nej– Åtgärden
bedöms inte få
tillräcklig effekt
då efterlevnaden
inte bedöms
vara så stor.

Kommunen

Nej – Förenat
med höga
kostnader för
betong-fabriken.

Kommunen

Ja

- Påverkar transportföretagens
distribution och verksamhet.
- Svårt att kontrollera
- Risk att efterlevnaden inte är så
stor.
- Längre körvägar och därmed sämre
för miljön.

+ Ökad trygghet i trafikmiljön för
oskyddade trafikanter och boende.
+ Ökad trafiksäkerhet i trafikmiljön
för oskyddade trafikanter och
boende.
- Förenat med höga kostnader för
betongfabriken.
+ Minskad genomfartstrafik
+ Minskat buller
+ Minskade luftföroreningar
+ Ökad trafiksäkerhet
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44

Översyn av
vägvisning genom
Södra Sandby

1

Se om det är möjligt att ändra
vägvisningen så att trafiken leds
runt orten via Kyrkovångsvägen,
Skattebergavägen, Räftvägen och
Lindegårdsvägen istället för
genom orten. Framkomligheten
på vägarna är avgörande och
vilka konsekvenser omledningen
får för omgivande bostäder och
verksamheter. Kräver vidare
utredning.

+ Minskad genomfartstrafik
+ Minskat buller

Kommunen/
Trafikverket

Ja

+ Minskade luftföroreningar
+ Ökad trafiksäkerhet
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Figur 25. Åtgärdsförslag för tung trafik. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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5.5

Hastighetsdämpande åtgärder

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin hastighetsdämpande åtgärder:
Nr

Åtgärd
(beskriv åtgärden och
ev. plats utförligt)

45

Tätortsportar

Steg i
fyrstegs-

Storlek på
åtgärd

principen

(liten/mellan
/stor)

3

Mellan

Kommentar

För- och nackdelar för
olika trafikanter

Väghållare

Gå vidare
med
åtgärden?

Tätortsportar vid entréerna till orten. Placering bör
utredas vidare för att skapa så god effekt som
möjligt.

+ ökad trafiksäkerhet

Trafikverket

Ja

Kommunen/
Trafikverket

Ja

+ ökad hastighetsefterlevnad
+ sänder en signal om att här
börjar tätorten.
- ökade driftkostnader

46

Hastighetssäkra
samtliga gång- och
cykelpassager vid 30
km/h i centrala Södra
Sandby. Se nedan för
olika alternativ.

2-3

Mellan

Beroende på trafikens sammansättning och flöde kan
exempelvis följande typer av hastighetssäkring vara
aktuellt:
- ”Malmögupp”
(Farthindret byggs med ramp på 7 % lutning i
framkant som sedan planas ut. Kräver en refug i
mitten av vägen.)
- Gupp enligt Watts princip
- Aktiva farthinder
(påverkar endast de som kör för fort)
- Busskuddar
(fungerar som ett gupp för biltrafiken medan
kollektivtrafiken och lastbilar som är bredare kan
köra över utan att behöva sakta in i samma
utsträckning)
- Chikaner
(Bilisterna tvingas till en sidoförskjutning, vilket
innebär att de helt eller delvis kör över på motsatt

+ Ökad trafiksäkerhet
+ Ökad hastighetsefterlevnad
+ Ökad tätortskänsla
- Dyr investeringskostnad
- Ökade driftkostnader
- Kan påverka
utryckningsfordon och
kollektivtrafikens
framkomlighet beroende på
val av lösning
- Risk för ökat buller beroende
på val av lösning
- Risk för att bilister tävlar om
att komma först vid möte vid
val av chikaner som
hastighetsdämpning.
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körbana. Beroende på hur chikanerna placeras i
avstånd, och hur brett det är mellan hindren, så kan
möte mellan motorfordon förhindras)
- Upphöjd korsning
Åtgärden förutsätter att åtgärd nr 5 – sänkt
hastighet till 30 km/tim genomförs.
Buss 166 har hög turtäthet och de stråk/vägar som
där busslinje 166 trafikerar bör valet av
hastighetsdämpande åtgärder analyseras vidare.
Skånetrafiken förespråkar inte gupp enligt Watts typ,
busskuddar eller chikaner då det är förenat med
negativa effekter för kollektivtrafiken.
47

48

”Din-fart” skyltar

Hastighetsdisplayer

1

1

Liten

Mellan

Kommunen kan placera ”Din fart”-skyltar på de
kommunala vägarna som uppmärksammar
trafikanterna på när de kör över skyltad hastighet.
Skylten visar vilken hastighet som motortrafiken kör
i. Skyltarna uppfyller inte kraven enligt
vägmärkesförordningen och får därför inte placeras
på de statliga vägarna, med undantag för under
kortare perioder, om de placeras utanför
vägområdet, och tillstånd erhålls från Trafikverket.

+ Bidrar till ökad
hastighetsefterlevnad.

Trafikverket kan placera ut hastighetsdisplayer längs
de statliga vägarna. Displayen är en kvadratisk svart
tavla. Då bilister överskrider skyltad hastighet, tex.
30 km/tim blinkar ett rött/vitt vägmärke som visar
skyltad hastighet ”30”.

+ Bidrar till ökad
hastighetsefterlevnad.

Kommunen/
Trafikverket

Ja

Kommunen/
Trafikverket

Ja

+ Skylten är liten och stör
inte omgivningen nämnvärt
- Kan uppmana till buskörning
då föraren kan se hur hög
hastighet hen kan komma upp
i.

- Skylten är stor och stör
omgivningen, vilket gör att
den inte kan placeras i direkt
anslutning till en fastighet
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Figur 26. Förslag på hastighetsdämpande åtgärder. Numrerade åtgärder enligt tabell ovan.
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5.6

Övriga åtgärder

I tabellen nedan listas åtgärdsförslag kopplat till kategorin övrigt:
Åtgärd
(beskriv åtgärden och
ev. plats utförligt)
49

50

Påverkansåtgärder

Kommunen tar över
de statliga vägarna
genom Södra Sandby

Steg i
fyrstegs-

Storlek på åtgärd

Kommentar

För- och nackdelar för olika
trafikanter

Väghållare

Gå vidare
med
åtgärden?

Påverkansåtgärder för att
främja hållbara transporter
inom, till och från Södra
Sandby. Exempelvis pendla
med cykel, vandrande/cyklande
skolbuss, prova på kort i
kollektivtrafiken för
nyinflyttade, mm.

+ ökad attraktivitet för hållbara
transporter

Kommunen

Ja

För att åtgärder ska kunna
genomföras på vägarna om de
förblir statliga krävs att det
finns medel avsatta i den
regionala planen för
trafiksäkerhetsåtgärder.
Åtgärderna konkurrerar med
övriga trafiksäkerhetsåtgärder
av olika slag i hela Skåne,
vilket gör att åtgärder först kan
genomföras på lång sikt om de
prioriteras.

+ Kommunen får rådighet över
vägarna

Kommunen/
Trafikverket

Ja

(liten/mellan/stor)

principen
1

1

Liten

Mellan

+ ökad hälsa och välmående

+ Kommunen kan genomföra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
främjar oskyddade trafikanter och
boendemiljön.
- Ökade driftkostnader för kommunen
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6

Dialog med allmänheten kring Södra Sandbys
utveckling

Inom ramen för Fokus Södra Sandby genomfördes en enkät där 137 personer deltog
och fick svara på frågor om trafikmiljön, samt notera vilka av de föreslagna åtgärderna
i kapitel 4 som de tyckte var viktiga och prioriterade. Värt att notera är att
svarsfrekvensen inte har varit 100% på alla frågor. Se bilaga 1 för sammanställning av
enkäten.
Deltagarna fick svara på frågan om deras vanligaste färdsätt och av de svarande
angav 58 % bil, 31 % cykel, 7% kollektivt och 4 % gång. Av de svarande var 56 %
kvinnor och 44 % var män. De svarande har angett att de är mellan 10 – 89 år.
I frågan Hur nöjd är du med trafikmiljön i Södra Sandby idag? Svarade majoriteten att
de är mindre nöjda eller inte alls är nöjda. Det var ingen som svarade att de var nöjda
eller mycket nöjda.
För de redovisade åtgärdsförslagen i kapitel 4 var det nedanstående fyra åtgärder som
rangordnades som mest viktiga för trafikmiljön;
•
•
•
•

Begränsa tiden för tung trafik i samverkan/dialog med näringslivet
Översyn av vägvisning för tung trafik
Ny vändplats för kollektivtrafiken, främst linje 166, samt ökat utbud av
kollektivtrafiken
Din-fart-skyltar

Nedanstående tre åtgärder rangordnades som mest viktiga för centrum;
•
•
•

Höj upp korsningen i centrala Södra Sandby. ”Centrumkrysset”
Utveckla gestaltningen i centrala Södra Sandby
Bredda gångbanor genom centrum

Nedanstående fem åtgärder rangordnades som mest viktiga för fotgängare och
cyklister;
•
•
•
•
•

Översyn gång- och cykelvägnätet i tätorten för att identifiera mindre åtgärder
och höja standarden på: belysning, beläggning, separering, passager,
skyltning/vägvisning, vägmarkering
Bättre belysning vid gång- och cykelpassager
Separera fotgängare och cyklister längs Revingevägen i centrum mellan
busstation och trafikljuset
Regionala gång- och cykelvägar
Bygg en ny gång- och cykelpassage på Lundavägen, vid Fritidsgatan

I frågan angående hur viktigt det var att de åtgärder som de markerat genomfördes
svarade 63 att det var mycket viktigt, 43 att det var viktigt och 16 att det var mindre
viktigt.
För frågan huruvida vi glömt någon åtgärd inkom 74 nya åtgärdsförslag där de flesta
var platsspecifika. Det framfördes även generella åsikter som att Södra Sandby
kommer få ett ökat tryck i trafiken på grund av att Södra skånska regementet, P7, i
Revingehed utökas. Vidare lyftes även synpunkten att det är angeläget att kommunen
tar över väghållaransvaret för att kunna skapa en helhet.
I frågan om hur viktigt det var att kommunen tar över väghållaransvaret för statens
vägar i Södra Sandby svarade 48 att det är mycket viktigt, 45 att det är viktigt och 19
att det är mindre viktigt.

7

Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Åtgärdsvalsstudien avslutas med en rekommendation av de föreslagna åtgärderna i
olika paket. Rekommendationen bygger på det gemensamma analysarbetet i den
tillsatta arbetsgruppen som genomförts under tre workshops. Dialogen med
Sandbyborna har också tagits i beaktning vid val av vilka åtgärdspaket som ska
prioriteras.
De rekommenderade åtgärderna nedan är indelade i samma kategorier som de anges i
kapitel 4. Ett förändrat väghållaransvar har stor påverkan på vilka åtgärder som kan
genomföras, hur de utformas, samt när i tiden det kan vara aktuellt. Om vägarna
förblir statliga kan åtgärderna genomföras på lång sikt av Trafikverket under
förutsättning att de prioriteras, och att det finns tillgängliga medel avsatta i den
regionala planen. Trafikverkets planeringsprocesser är betydligt längre än kommunens
och de rekommenderade åtgärderna konkurrerar med övriga åtgärder i Skåne om
avsatta medel för trafiksäkerhetsåtgärder. Om kommunen tar över väghållaransvaret
blir friheten större att utföra och anpassa åtgärderna så att det skapas en
tätortskänsla som bidrar till en mer trivsam trafikmiljö i Södra Sandby.
För respektive åtgärd anges tidsperspektiv för genomförande; kort sikt – inom 10 år,
och lång sikt – över 10 år.

7.1

Centrummiljö

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar till målet om att lyfta och
prioritera människan i trafikplaneringen samt skapa en stadsmiljö där människor vill
vistas. Vidare bidrar det till att skapa en trygg och säker trafikmiljö. Den tunga
trafiken kommer inte att påverkas nämnvärt av nedanstående åtgärder. Åtgärderna
kommer inte heller att bidra till ökat buller. Åtgärderna kommer emellertid att ge
något högre driftkostnader på grund av ökad belysning och utökad skötsel av grönska.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

1b. Ny utformning
av korsningen i
centrala Södra
Sandby
(Lundavägen/

Lång sikt

Åtgärden kan
genomföras på
kortare sikt om
kommunen tar över
väghållaransvaret.

X

Kort sikt

Åtgärder kan
genomföras oavsett
väghållare eftersom
det endast är
kommunal mark/
vägnät som berörs.

X

Kort sikt

Åtgärden kan endast
genomföras om
kommunen tar över
vägarna.

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

Revingevägen
/Dalbyvägen/
Flyingevägen)
2. Gestaltning samt
ökad belysning och
grönska
i centrum och
parken
3. Stenbeläggning i
centrumzonen

X
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4. Bredda trottoarer
på båda sidor
vägen i hela
centrum

Lång sikt

Åtgärden går att
genomföra
oberoende av
väghållare, men
kommer att kunna
genomföras på
kortare sikt om
kommunen tar över
väghållaransvaret.

5. Skyltad hastighet
30 km/h

Kort sikt

Åtgärderna kan
endast genomföras
om kommunen tar
över som väghållare.

7.2

X

X

Gång och cykel

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar främst till målet om att skapa
ett sammanhängande cykelnät inom Södra Sandby samt till närliggande orter och
rekreationsområden. Vidare bidrar det till att skapa en trygg och säker trafikmiljö och
ökad trafiksäkerhet i form av färre olyckor för oskyddade trafikanter. Åtgärderna
främjar ett hållbart resande så att fler reser med kollektivtrafiken och andelen cyklister
ökar. Den tunga trafiken kommer inte att påverkas av nedanstående åtgärder, och de
kommer inte heller att ge ökat buller. Åtgärderna kommer att bidra till ökade drift- och
underhållskostnader.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

6. Regionala
kopplingar för
gång och cykel
från Södra
Sandby till;

Lång sikt

Regionala gång- och
cykelvägar längs de
statliga vägarna byggs i
nuläget enligt
prioriteringsordningen i
den regionala
cykelvägsplanen.
Kommunen finansierar
åtgärden med 50%, och
50% finansieras av
regional plan. Det krävs
att kommunen spelar in
önskemål om aktuella
objekt vart fjärde år då
planen revideras.

X

Kort sikt

Strategiska åtgärder för
att främja cykling och
skapa åtgärdsprogram
inom respektive
delområde:

X

- Flyinge
- Dalby via
Skrylle
- Revinge

7. Översyn av
gång- och
cykelvägnätet i
tätorten för att
identifiera
mindre
åtgärder för att
höja
standarden

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

- belysning
- beläggning
- separering
- passager
- skyltning och vägvisning
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- vägmarkering
Kommunen bör driva
arbetet med att ta fram
ett åtgärdsprogram på
kort sikt. Samtliga
åtgärder som listats ovan
i bruttolistan i kap 5.2
ingår och bör prövas
vidare. Fysiska åtgärder
på kommunal mark som
identifieras i
åtgärdsprogrammet kan
genomföras på kort sikt.
Åtgärder på statlig väg
kommer sannolikt ta
längre tid och behoven
bör lyftas i dialog med
Trafikverket.

7.3

Kollektivtrafik

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar till målet om att skapa god
tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafiken, de främjar även ett hållbart resande så
att fler har möjlighet att reser med kollektivtrafiken. Åtgärderna kommer inte att bidra
till ökat buller eller påverka den tunga trafikens framkomlighet. Åtgärderna kommer
att bidra till ökade drift- och underhållskostnader.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

30. Säkerställa att
det finns
cykelparkeringar vid
busshållplatser

Kort sikt

Åtgärden ligger på
kommunal
mark/fastighet.

31. Bredda
Fågelsångsvägen

Kort sikt

32. Översyn av
hållplatser enligt
Skånetrafikens
kravställning (skaoch bör-krav) för att
identifiera mindre
åtgärder som höjer
standarden

Kort sikt

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

X

X
Kommunen bör
tillsammans med
Skånetrafiken
genomföra en
inventering.

X
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33. Se över koppling
mellan
busshållplatserna
och GC-nätet/
bebyggelse i tätorten

Kort sikt

X

- Hpl S Sandby
Fågelsångs Tivoli på
Fågelsångsvägen
34. Se över koppling
mellan
busshållplatserna
och GC-nätet/
bebyggelse i tätorten

Lång sikt

Åtgärden ligger på
statligt vägnät och
bör utredas vidare
av Skånetrafiken
och genomföras i
samband med
åtgärd 24.

X

Lång sikt

Åtgärden bör
utredas vidare av
Skånetrafiken som i
sin tur gör en
beställning av
åtgärden hos
Trafikverket.

X

36. Pendlarparkering.
Lokalisering och
etablering av nya
platser

Kort sikt

Åtgärden ligger på
kommunal
mark/fastighet

X

37. Ny vändplats för
bussar på grönytan
vid
Revingevägen/Östervång och ökat utbud
av kollektivtrafiken.

Lång sikt

Kräver utredning i
samarbete med
Skånetrafiken.
Enbart aktuellt om
dagens vändplats
vid busstationen
försvinner vid
exploatering.
Åtgärden bidrar till
målet om god
tillgång och
tillgänglighet till
kollektivtrafiken.

X

38. Ta bort hållplats
Blåvingevägen

Kort sikt

Åtgärden ligger på
kommunal
mark/fastighet. I
linje med
Skånetrafikens
önskemål. Åtgärden
kräver vidare dialog
mellan kommunen
och Skånetrafiken.

X

- Hpl S Sandby
Almbacken på
Dalbyvägen
35. Se över koppling
mellan
busshållplatserna
och GC-nätet/
bebyggelse i tätorten
- Hpl S. Sandby
Cementgjuteriet på
Flyingevägen
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7.4

Tung trafik

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar till målet om att hantera den
tunga trafiken genom orten. Om utredningarna i sin tur leder till åtgärder som kan
minska den tunga trafiken genom orten bidrar det till att övriga trafikanter och boende
gynnas. Om den tunga trafiken minskar kommer även att bullernivåerna att minska.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

43. Utredning
tung
genomfartstrafik

Kort sikt

Åtgärden syftar till att
utreda start – och
målpunkt för tung
trafik och möjliga
alternativa vägval.

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

X

Förslagsvis bör
utredningen sedan
följas upp med en
dialog med
transportföretagen för
att rekommendera
andra rutter där det är
möjligt.
44. Översyn av
vägvisning genom
Södra Sandby

Kort sikt

Åtgärden kräver vidare
utredning av
kommunen för hur de
kommunala vägarna
påverkas av trafikens
omledning i form av
buller och
framkomlighet. I nästa
steg bör en dialog
inledas med
Trafikverket som
ansvarar för
vägvisningen längs de
statliga vägarna och
mellan orter.

X

65

7.5

Hastighetsdämpande åtgärder

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar till målet om att skapa en
trygg och säker trafikmiljö, öka trafiksäkerheten och ökad hastighetsefterlevnad. Den
tunga trafikens framkomlighet påverkas negativt av de fysiska åtgärderna nedan, å
andra sidan ger åtgärderna ett stort mervärde för de oskyddade trafikanterna både i
form av trafiksäkerhet och ökad trygghetskänsla. Beroende på val av
hastighetsdämpande åtgärder kan de bidra till ökade bullernivåer. Beroende på hur
åtgärderna utformas kan det komma att påverka den tunga trafiken och bidra till att
de som har möjlighet väljer alternativa rutter. Åtgärderna kommer även att bidra till
ökade drift och underhållskostnader.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

45. Tätortsportar

Lång sikt

Tätortsportar vid entréerna
till orten. Placering bör
utredas vidare för att skapa
så god effekt som möjligt.
Åtgärden bidrar till målet
om ökad
hastighetsefterlevnad och
att skapa tätortskänsla. Om
kommunen tar över vägen
kan åtgärden genomföras
på kort sikt.

X

46. Hastighetssäkra
samtliga GCpassager vid 30
km/h

Lång sikt

Passagernas utformning bör
utredas vidare och
anpassas för respektive
plats. Malmö-gupp eller
aktiva farthinder
förespråkas av
Skånetrafiken för att
bibehålla kollektivtrafikens
framkomlighet. Åtgärden är
kopplad till åtgärd 5, och
om 30-zonen utökas enligt
förslag påverkas fler
passager. Om kommunen
tar över vägen kan
åtgärden genomföras på
kort sikt.

X

47. Din fart-skyltar

Kort sikt

Alternativ till
hastighetsdisplayer.
Trafikverket sätter inte upp
den här typen av skyltar då
de inte uppfyller kraven
enligt
vägmärkesförordningen.

48.
Hastighetsdisplayer

Kort sikt

Alternativ till din-fart skylt.

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

X

X
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7.6

Övriga åtgärder

Åtgärderna i det rekommenderade paketet nedan bidrar till att uppfylla samtliga mål
eftersom påverkansåtgärder förstärker övriga rekommenderande åtgärder.
Åtgärd

Tidsperspektiv

Kommentar

49. Påverkansåtgärder

Kort sikt

Åtgärderna är
oberoende av
väghållare.
Trafikverket har i
dagsläget inte
möjlighet att
genomföra
påverkansåtgärder
mer än i
byggskedet.

Kan
genomföras
av
kommunen
eller
oberoende
väghållare

Kan endast
genomföras
om
kommunen
tar över
vägen

X
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Slutsats och vidare rekommendationer

Åtgärdsvalsstudiens slutsatser och rekommenderad inriktning är att det bör
genomföras åtgärder inom samtliga utpekade kategorier; centrummiljö, gång- och
cykeltrafik, kollektivtrafik, tung trafik, hastigheter och övriga åtgärder enligt
rekommenderade åtgärder i kapitel 7.
Rekommendationen av åtgärder bygger på det gemensamma analysarbetet i den
tillsatta arbetsgruppen som genomförts under tre workshops. På samtliga workshops
har representanter från olika delar av Lunds kommuns organisation, Trafikverket,
Skånetrafiken och Polisen deltagit. Dialogen med Sandbyborna har också tagits i
beaktning vid val av vilka åtgärdspaket som ska prioriteras.
De rekommenderade åtgärderna bidrar till målen om att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skapa en trygg och säker trafikmiljö.
Ökad trafiksäkerhet i form av färre olyckor för oskyddade trafikanter.
Ökad trygghet, speciellt kring hållplatser och viktiga målpunkter.
Ökad hastighetsefterlevnad.
God tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Skapa ett sammanhängande cykelnät inom Södra Sandby samt till närliggande
orter och rekreationsområden.
7. Främja ett hållbart resande så att fler reser med kollektivtrafiken och andelen
cyklister ökar.
8. Hantera den tunga trafiken.
Det har länge pågått diskussioner kring väghållaransvaret i Södra Sandby mellan
Lunds kommun och Trafikverket. Väghållaransvaret i Södra Sandby har stor betydelse
för vilka åtgärder som kan genomföras, hur de utformas, samt när i tiden de kan
komma att bli aktuella. För att möjliggöra att åtgärder genomförs på kort sikt
rekommenderas kommunen ta över väghållaransvaret. Ett övertagande av vägarna
ger en ökad driftkostnad på cirka 1,6 miljoner kr/år och initieras genom en dialog med
Trafikverkets samhällsplanerare och vägnätsutredare. Att ta över vägarna är en
juridisk process, där det bland annat förs diskussioner beträffande vägnätets skick vid
övertagandet.
Om vägarna förblir statliga kan åtgärderna genomföras på mycket lång sikt av
Trafikverket, under förutsättning att de prioriteras. Kommunen rekommenderas då ha
en kontinuerlig dialog med Trafikverkets samhällsplanerare och åtgärdsplanerare för
att lyfta behovet av trafiksäkerhetsåtgärder på orten, och påtala vikten av dess
betydelse. För att Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder krävs även att det finns
tillgängliga medel avsatta i regional plan. Trafikverkets planeringsprocesser är
betydligt längre än kommunens, och de rekommenderade åtgärderna konkurrerar med
övriga åtgärder i Skåne om avsatta medel för trafiksäkerhetsåtgärder.
Genom att arbeta med åtgärder i centrala Södra Sandby och lägga fokus på
gestaltning, samtidigt som man ger oskyddade trafikanter en högre prioritet på orten,
minskar upplevelsen om att de statliga vägarna utgör barriärer. Föreslagna åtgärder
skapar en tryggare trafikmiljö som gör att barn och unga får ökade förutsättningar att
röra sig fritt på orten, vilket ligger i linje med de önskemål som inkommit i
skolvägsundersökningen och i dialogen med Sandbyborna. Trafikverket har
begränsade möjligheter att genomföra åtgärder som är utöver standardutförande,
vilket också talar för att kommunen ska ta över vägarna.
Under arbetets gång har diskussioner kring den tunga trafiken förts och det förefaller
svårt att hitta enkla och effektiva åtgärder för att minska genomfartstrafiken. Att
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reglera bort trafiken med trafikföreskrifter är inte möjligt då Trafikverket är väghållare
och statliga vägar ska vara framkomliga och tillgängliga för alla. Det finns risk att
efterlevnaden av en trafikföreskrift inte är så stor, samtidigt som det är svårt att
kontrollera. Att bygga bort problematiken med en förbifart eller ringled förflyttar
endast problemet och skapar en framtida barriär då samhället växer. Vidare medför
det även stora investeringskostnader och att värdefull mark tas i anspråk. Med hänsyn
till detta kommer det att krävas vidare utredningar för att komma till rätta med
problemet. Förslagsvis bör en utredning av den tunga trafikens start- och målpunkt
genomföras för att kartlägga dess körvägar. Utredningen bör sedan följas upp med en
dialog med transportföretagen för att rekommendera andra rutter där det är möjligt.
Det rekommenderas även en översyn av vägvisningen för att se om det går att leda
trafiken runt orten istället. De åtgärder som föreslås för att gynna oskyddade
trafikanter kommer att påverka den tunga trafiken i avseendet att de tvingas hålla
lägre hastigheter, vilket i sin tur ger ökad trafiksäkerhet och minskar bullernivåerna.
Beroende på hur åtgärderna utformas kan det påverka den tunga trafiken och bidra till
att de som har möjlighet väljer alternativa rutter.
Inom ramen för den här åtgärdsvalsstudien har det endast funnits utrymme att på en
övergripande nivå studera åtgärder. Det krävs att detaljerade utredningar, underlag
och projekteringshandlingar tas fram i kommande skeden för respektive
åtgärdsförslag.
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Arbetsprocessen

Nedan beskrivs arbetsprocessen kortfattat för Trafikutredningen i Södra Sandby.
Trafikutredningen har genomförts enligt Trafikverkets ÅVS-metodik, dvs
åtgärdsvalsstudie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studien initierades och ett startmöte med Lund kommun har genomförts. I
samband med mötet genomfördes ett platsbesök i Södra Sandby.
Arbetet med trafikutredningen påbörjades och en nulägesbeskrivning togs fram.
Under arbetsprocessens gång har det genomförts tre digitala workshops där
arbetsgruppen som redovisas nedan var inbjudna.
Workshop 1: ”Förstå situationen” genomfördes den 7 september 2020.
Analys av trafiksituationen i Södra Sandby.
Workshop 2: ”Pröva tänkbara åtgärder” genomfördes den 23 september 2020.
Framtagande av åtgärdsförslag och åtgärdspaket.
Materialet presenteras digitalt på webben i projektet Fokus Södra Sandby.
Åtgärderna presenterades för kommuninnevånarna som fick tycka till och
komplettera.
Workshop 3: ”Pröva tänkbara åtgärder” genomfördes den 23 september 2020.
Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Trafikutredningen avslutas.

Medverkande kompetenser och personer i arbetsgruppen från respektive organisation;
•

Lunds kommun:
Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör, Tekniska förvaltningen
Charlotta Lenninger, kommunikatör, Tekniska förvaltningen
Christoffer Karlsson, trafikplanerare, Stadsbyggnadskontoret
Maja Skoog, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Sandra Johannesson, miljöinspektör, Miljöförvaltningen
Ulrika Dagård, Samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter,
projektledare Fokus Södra Sandby

•

Trafikverket:
Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare

•

Skånetrafiken:
Henrik Jörgensen, infrastrukturstrateg
Emelie Nyman, trafikutredare

•

Polisen:
Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund

•

AFRY:
Charlotte Lindskog, senior trafikplanerare
Jakob Sarvik, trafikplanerare
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