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FÖRORD

I projektet ”Fokus Löderup” lyftes många frågor avseende trafik. För att få en samlad bild av åtgärdsbehoven kopplade 
till trafiken i Löderup har därför ett trafikprogram arbetats fram. Trafikprogrammet har utgått från de synpunkter som togs 
upp i Fokus Löderup men har även kompletterats utifrån inventeringar och analyser. 

Trafikprogrammet är baserat på trafiknätets nuvarande funktion och syftar till att analysera respektive trafikslags behov 
och brister samt föreslå lämpliga åtgärder för att tillgodose krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Åtgärderna i 
trafikprogrammet är förslag på åtgärder, men innebär inte att beslut fattats kring att genomföra dessa.

Trafikprogrammet syftar till att 
• ge Samhällsbyggnadsförvaltningen en samlad bild av trafiksituationen i byn
• utgöra underlag för dialog med invånare och externa parter såsom Trafikverket och Skånetrafiken.
• användas som ett underlag för kommunens budgetarbete.
• användas som underlag för genomförande av åtgärder.

Trafikprogrammet för Löderup har skickats till Trafikverket samt Löderups byalag för synpunkter och därefter har 
justeringar gjorts.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Det finns ett behov av att analysera gällande trafikförhållande i Ystads 
kommuns mindre tätorter. Ystads kommun har därför beslutat att ta fram 
trafikprogram för dessa. Detta trafikprogram är ett sammanfattande 
dokument med förutsättningar och behov av åtgärder för trafiken 
i tätorten Löderup. Det utvärderar trafiknätens behov avseende 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikprogrammet är ett underlag för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens fortsatta arbete med trafiken i Löderup. 

NATIONELLA TRANSPORTMÅL
De åtgärder som planeras och utförs för att utveckla ett transportsystem, 
såsom i Löderup, är viktiga utgångspunkter för att nå det nationella 
övergripande transportpolitiska målet med de tillhörande funktions- och 
hänsynsmålen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Det finns preciseringar av 
funktionsmålet där det bland annat särskilt lyfts fram att medborgarnas 
resor och näringslivets transporter ska förbättras, att bidra till ett 
jämställt samhälle, att utforma för personer med funktionsnedsättning,
att skapa möjligheter för barn att själva använda transportsystemet på 
ett säkert sätt samt att förbättra valmöjligheterna för kollektivtrafik samt 
gång- och cykeltrafik. 

Hänsynsmålet  för säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Transportsystemet ska också bidra till att 
det övergripande generationsmålet för miljö och kvalitetsmålen nås 
samt bidra till ökad hälsa. (Trafikverket 2014)

BAKGRUND

KOMMUNENS VISIONER OCH MÅLSÄTTNINGAR
I översiktsplanen (Ystads kommun 2005) återges regeringens 
transportpolitiska delmål vilket ger Ystads kommuns långsiktiga 
ambitioner:

• Tillgängligt transportsystem
• Hög transportkvalitet
• Säker trafik
• God miljö
• Positiv regional utveckling
• Jämställt transportsystem

Här anges också att Ystads kommun ska arbeta kontinuerligt med att 
förbättra kollektivtrafiken. Kommunen har nyligen antagit en cykelstrategi 
(Ystads kommun 2015). För att utveckla Ystad till en bättre kommun att 
cykla i har följande strategier antagits:

• Koppla ihop staden till ett gent och sammanhängande cykelnät
• Bättre standard på cykelvägnätet
• Koppla ihop staden med landsbygden
• Utveckla bytespunkterna
• Information och skyltning

FOTO

Figur 1  TRAST – Trafik för en attraktiv stad (SKL 2015)

TRAST INTRODUKTION

introduktion till trast

Trafik för en attraktiv stadEtt trafikprogram är en bas för det strategiska 
trafikplanearbetet inom kommunen.  
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KOMMUNENS ARBETE FRAM TILLS IDAG
Kommunens översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner utgör viktiga 
verktyg för den strategiska planeringen. Det är vanligt förekommande att 
ta fram transportplaner, strategier och handlingsplaner för transporter för 
att underlätta åtgärdsförslag och prioriteringar för de olika trafikslagen i 
kommunens strategiska planarbete. Parallellt sker också planering av den 
statliga infrastrukturen som ska integreras i kommunernas planarbete. 

Ett trafikprogram kan vara en bas för det strategiska trafikplanearbetet 
inom kommunen. Ystads kommuns gällande styrande plandokument är 
Översiktsplan 2005 Ystads kommun (Ystads kommun 2005), Tillägg till 
Översiktsplan 2005, Utbyggnadsstrategi Bostäder Verksamheter Handel 
(Ystads kommun 2011) samt en dispositionsplan från 1978 som visar den 
planerade utbyggnaden av Löderup. 

Kommunen har även bedrivit ett dialogprojekt med representanter för 
Löderups byalag och boende i orten vilket resulterat i ett fokusprogram 
för Löderup. Programmet ska ses som ett underlag för kommande 
planarbete och förslag till åtgärder inom Löderup. Ett flertal av de frågor 
som tagits upp i programmet är trafikrelaterade. (Ystads kommun 2013)

ÖVERSIKTSPLAN 2005
YSTADS KOMMUN

P
L

A
N

E
N

Antagen av kommunfullmäktige i Ystad 2005-11-17, § 178

FOKUS LÖDERUP
Attraktivitet i Löderups fysiska miljö, 
idag och i framtiden
Godkänt av Kommunfullmäktige i Ystad, 2015-04-16, § 54

Figur 2  Ystads kommun gällande styrande dokoument
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GEOGRAFISK OMFATTNING
Analysen omfattar tätorten Löderup, men även tätbebyggelsen söder om 
Löderup tätort fram till vägkorset Österlenvägen/Storgatan.

TRAFIKSLAG
Trafikprogrammet omfattar trafikslagen gång, cykel, buss, bil och 
utryckningsfordon. Trafikslaget moped ingår inte i analysen eftersom det 
utgör en sådan liten andel.

TRAFIKNÄTSANALYS 
Trafikprogrammet tas fram med hjälp av en trafiknätsanalys. Vägledande 
dokument för utförande av trafiknätsanalyser i tätorter är ”TRAST – 
Trafik för en attraktiv stad” samt Lugna gatan! – En planeringsprocess för 
säkrare, miljövänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator”. Övrig
vägledning som har beaktats i trafiknätsanalysen är GCM-handbok 
– Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i 
fokus. Hastighetsanalys enligt Rätt Fart i staden ingår inte i denna analys 
men en hastighetsöversyn görs som ett separat projekt under 2017.

Trafiknätsanalyser görs vanligtvis genom att kvalitetsbedöma de olika 
trafiknäten i god, mindre god och låg standard (Svenska kommunförbundet 
1998, SKL 2015). Denna analys kommer att fokusera på identifiering 
av brister och behov i näten samt ange förslag till förbättringar. Den 
koncentrerar sig på länkar och korsningar som inte uppfyller ställda krav 
på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Metoden hanterar sålunda inte en 
kvalitetsbedömning av nätet som helhet utan identifierar och beskriver 
brister som inte är acceptabla, det vill säga har låg standard, och föreslår 
åtgärder för att klara identifierade behov.

Tillgänglighet
I handboken TRAST beskrivs tillgänglighet som “den lätthet med vilken 
olika slag av trafikanter kan nå stadens service, rekreation samt övriga 
utbud och aktiviteter” (SKL 2015). Analys- och värderingsmetod för 
tillgänglighet redovisas under respektive trafikslag.

Trafiksäkerhet
I praktisk planering definieras trafiksäkerhet som låg risk för personskador 

i trafiken. Trafiksäkerhet påverkar hälsa, trygghet och ekonomi och är en 
förutsättning för människors del i samhället. (SKL 2015) 
Analysen inleds med att genomföra en nulägesbeskrivning av trafiknätet 
utifrån varje trafikslag. Därefter analyseras och lyfts objekt fram som 
enligt analysen bedömts ha brister med låg standard. Därefter föreslås 
åtgärder för att uppnå en bättre funktion. Åtgärdernas konsekvenser 
beskrivs med avseende på tillgänglighet och trafiksäkerhet för relevanta 
trafikslag. 

Andra aspekter som är viktiga för hur ett trafiknät används, men 
som inte kommer att utvärderas för detta trafikprogram, är dess 
upplevelsekvaliteter, dess miljö-och hälsopåverkan samt drift och 
underhåll. Upplevelsekvaliteter i ett trafiknät brukar värderas utifrån 
aspekterna trygghet och attraktivitet. Trafikens miljö- och hälsopåverkan 
omfattas av faktorerna buller, vibrationer, luftföroreningar samt påverkan 
på mark och vatten. Det kan också finnas ett behov av fortsatt fördjupade 
analyser för tillgänglighet och trafiksäkerhet.

TÄTORTENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDIGARE PLANER
I trafiknätsanalysen är tätortens uppbyggnad och funktioner i fokus. Vilka 
är de viktiga målpunkterna inom och utom orten? Hur påverkar tätortens 
topografi, bebyggelse och infrastruktur rörelsefunktionerna? 

Viktiga förutsättningar redovisas för de olika trafiknäten.

• Målpunkter
• Trafikmängder
• Olyckor
• Hastigheter
• Planer på utbyggnader

Uttag av olycksstatistik har gjorts från STRADA (Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition) och har analyserats för en 5-års period, 2011-01-01 till 
2016-06-02. Observera att olycksrapporteringen till STRADA tenderar att 
ha några månaders fördröjning. Därmed kan det i statistiken saknas en 
viss mängd olyckor som har inträffat mellan 2016-01-01 och 2016-06-02.
För att säkerhetsställa fem helår har uttag därför gjorts från 2011-01-01.

GÅNG - ANALYS OCH VÄRDERING
De delar av gångnätet som sammanlänkar viktiga målpunkter redovisas.
Gångnätet definieras och delas upp i två delar efter funktion:

1) Övergripande nät som omfattar längre sträckor mellan olika områden 
i en tätort.
2) Lokalt nät som omfattar kortare sträckor inom ett område. Lokalnätet 
utgör stommen för gångnätet där de viktigaste resorna görs framförallt 
för barn, äldre och funktionshindrade.

Delar av det övergripande nätet för gång på längre sträckor sammanfaller 
med cykelnätet och redovisas med detta. Det lokala gångnätet redovisas 
endast för viktigare länkar. 

Viktiga målpunkter för fotgängare definieras och beskrivs såsom skolor, 
förskolor, offentliga inrättningar, resecentra, busshållplatser, centrum/
handelsplatser och fritidsanläggningar/-områden. 

Utformning av gångnätets länkar i det övergripande nätet beskrivs:
• Gångbana eller GC-bana
• Blandtrafik
• Gångfartsgator

Utformning av gångnätets passager beskrivs:
• Planskildhet
• Övergångsställe eller gångpassage
• Ej hastighetssäkrad eller hastighetssäkrad passage (30 km/tim)

Olycksanalys STRADA
Kartläggning av olyckor där fotgängare varit inblandade med trafikslag: 
bil/fotgängare, cykel/fotgängare och singelolycka.

Behovsanalys/bristanalys
Utifrån nulägesanalysen definieras rörelsestråk för människor mellan 
olika målpunkter. En kilometers radie beaktas särskilt runt målpunkter 
som är speciellt viktiga för fotgängare och då framförallt barn och 
människor med funktionshinder. Problemområden lyfts fram där dagens 

METOD
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nät har brister, det vill säga inte är acceptabla för fotgängare enligt 
bedömningskriterierna nedan. Objekten markeras ut på kartan med 
åtgärdsförslag.

Tillgänglighet
Kontinuitet: Gångnätets avbrott i det övergripande respektive lokala 
nätet i förhållande till viktiga målpunkter.

Genhet: Gångnätets genhetskvot som innebär verkligt avstånd mellan 
två punkter inom gångnätet delat med fågelavståndet. Länkar med 
bedömd genhetskvot över 1,5 är inte acceptabelt. (SKL 2015)

Korsbarhet/barriär/passage: Vid gator med en bredd på minst 6 meter 
och där biltrafikmängden är över 600 fordon per timme blir gåendes 
väntetid mer än 60 sekunder vid gångpassage i plan. Detta bedöms som 
låg standard och gatan blir en barriär. Barriärers storlek och acceptans 
påverkas dessutom av kopplingen till barns närvaro. Exempelvis är 
barriärens storlek större i anslutning till en lekplats jämför med ett 
lokalt centrum. Barriäreffekten minskar dock om passagen är reglerad 
på något sätt, har mittrefug, är hastighetssäkrad eller är planskild. (SKL 
2015) Ovanstående information ger en riktning vid helhetsbedömning för 
de mindre orter som analyseras i detta uppdrag där trafikflödena oftast 
är lägre.

Framkomlighet: Vägbeläggningen bedöms vara så bristfällig att det 
påverkar framkomligheten för fotgängaren i för stor grad. Inventeringen 
har inte omfattat detaljstudier av vägbeläggningen utan kommer att 
resultera i åtgärdsförslag utifrån de observationer som gjorts under 
inventeringen.

Trafiksäkerhet
Passagebehov: Avsaknad av gångpassage på gator med bilflöden över 
600 fordon/dygn. Avsaknad av hastighetssäkrad gångpassage till 30 km/
tim. Passagebehov kan finnas längs en sträcka eller i punkter.

Avsaknad av, eller endast gångpassage, där passagebehovet är stort för 
oskyddade trafikanter i kombination med högt bilflöde.

Passager där passagebehovet är stort och siktförhållandena är 
oacceptabla för involverade trafikanter.

Konfliktrisk med cykel: Kombinerad GC-bana där gångtrafikflödet 
konkurrerar med cyklister med höga hastigheter.

Upplevd trygghet: Sträckor, passager och platser som bedöms så otrygga 
att andra vägval uppenbart görs för att undvika dessa, t.ex. avsaknad 
av belysning och närvaro av människor, trånga och icke överblickbara 
utrymmen.

Förslag till åtgärder och dess konsekvenser
Utifrån de brister och behov som redovisas baserat på de kriterier som är 
framtagna för analysen presenteras förslag till åtgärder med beskrivning 
av dess konsekvenser.

22

Figur 3 Barriäreffekter (SKL 2015)

195
7.2
Gångtrafik

resan företas eller vilket väder som råder. 
Tillförlitligheten bygger på vinterväghåll-
ning och barmarksunderhåll, se tabellerna 
7.2:10 och 7.2:11.

Gångnätet bör ha god belysning, vilket 
stärker dess funktion och ökar tryggheten 
för de gående. Nätet måste kännas tryggt 
under dygnets mörka timmar, nätet måste 
kunna fungera även nattetid, vilket bety-
der att alternativa färdvägar kan behövas.

Kvaliteter i gångmiljön

Gaturummets kvaliteter är inte enkla och 
självklara att beskriva eller värdera. Därför 
rekommenderas ett brett angreppssätt 
som fångar upp olika aspekter i gatumil-
jön. När det gäller gångnätets/stråkens 
trafiktekniska standard kan man hämta 
stöd i gcm-handboken. Tänk också på att 
olika delar av staden kan behöva olika 
angreppssätt. Centrum är ett sådant 

område där både gatumiljön och dess 
utformning kan behöva behandlas på ett 
bredare och mer fördjupat sätt. Det är 
kanske också här som begreppet ”delat 
gaturum” kan bli naturligt att använda. 
Dessutom ska man både kunna röra sig 
och vistas i gaturummet. Därför behövs 
det sittmöjligheter, låga bullernivåer och 
platser att mötas.

Fyra typer av kvaliteter behöver hante-
ras i planeringen:
> Funktionella mått som närhet, genhet, 

maskvidder, utrymme.
> Säkerhet och trygghet.
> Frihet från barriärer och hinder av olika 

slag. Det kan vara lutningar, höga bilflö-
den eller geografiska hinder.

> Stimulerande faktorer som vackra, 
gröna och trivsamma miljöer, frihet från 
störningar.

Mer om kvaliteter och hur de kan värderas 
finns att läsa i rapporten Vägledning för 
gångplanering (se Att läsa vidare).

BYGGA NÄT

Arbetet med att bygga upp gångnätet kan 
delas i fem delar, där man börjar med det 
funktionella nätet, som ska vara gent, 
säkert, tryggt och trivsamt att röra sig 
i. Därefter vidtar studier av attraktiva 
gångstråk och attraktiva miljöer som kan 
komplettera det funktionella nätet samt 

studier av gångvägar och promenadstråk 
som är flitigt använda för motion. Utöver 
detta bör fördjupade studier utföras för 
stadens centrum (eller centra om det finns 
flera) samt hur kopplingarna till kollektiv-
trafiken kan säkerställas.

De fem delarna i arbetet med nätupp-
byggnad av gångnätet:

A. Det funktionella nätet

B. Attraktiva stråk

C. Gångvägar för motion och promenad

D. Fördjupade studier i centrum

E. Kopplingar till kollektivtrafiken

Det funktionella nätet kan byggas upp i 
följande steg:

1. Börja gärna på en översiktlig nivå. Till en 
början kan det handla om att få grepp om 
hur fotgängaren rör sig, vilka målpunkter 
som är aktuella och hur nätet kan se ut.

2. Definiera viktiga målpunkter inom de 
utvalda områdena och i dess närhet.

3. Undersök hur man kan ta sig till fots 
från olika delar av området till de 
utvalda målpunkterna. Hur tar man 
sig till angränsande områden? Gång-

Tabell 7.2:10. Kvalitet avseende gångnätets funktion vintertid

Nättyp Tidpunkt då snöröjning och halkbekämpning påbörjas

Efter insatser i  
anslutande gatunät

Samtidigt  
som insatser i  

anslutande gatunät
Före insatser i 

anslutande gatunät

Lokalnät för gående Röd Gul Grön

Tabell 7.2:11. Kvalitet avseende gångnätets funktion sommartid

Nättyp Tidsrymd inom vilken lösa plattor åtgärdas och hål i gångbanan lappas

48 timmar  
efter upptäckt

36 timmar  
efter upptäckt

24 timmar  
efter upptäckt

Lokalnät för gående Röd Gul Grön

Tabell 7.2:9. Barriäreffekter. Källa: Arbetsmateri-

al från Boverkets arbete med Tråd 1995.

Flöde,  
bilar/tim Hastighet Barriärstorlek

<25 30 ingen

<100 30 obetydlig

<300
100–500

50
30

liten

300–800
>500

50
30

måttlig

oberoende
>800

70
50

stor

Gående till Barriärens storlek

Obe-
tydlig Liten Måttlig Stor

Större 
lekplats

Lågstadie-
skola

Närbutik/
kiosk

Busshåll-
plats

Högstadie-
skola

Lokalt 
centrum
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CYKEL – ANALYS OCH VÄRDERING
Cykelnätet definieras och delas upp i tre delar efter funktion:
• Övergripande nät mellan tätorter
• Huvudnät som omfattar längre sträckor mellan olika områden i en 

tätort
• Lokalt nät som omfattar kortare sträckor inom ett område

Analysen fokuserar på det övergripande nätet och huvudcykelnätet.
Viktiga målpunkter för cyklister definieras och beskrivs såsom skolor, 
förskolor, arbetsplatser, resecentra, busshållplatser, handelsplatser, 
fritidsanläggningar/- områden och bostadsområden.

Utformning av cykelnätets länkar beskrivs:
• Cykelbana eller GC-bana
• Blandtrafik
• Gångfartsgator

Utformning av cykelnätets passager beskrivs:
• Planskildhet
• Cykelöverfart eller cykelpassage
• Ej hastighetssäkrad eller hastighetssäkrad passage (30 km/tim)

Olycksanalys STRADA
Kartläggning av olyckor där cyklister varit inblandade med trafikslag: 
cykel/cykel, bil/cykel, fotgängare/cykel och singel.

Behovsanalys/bristanalys
Utifrån nulägesanalysen definieras rörelsestråk för människor mellan 
olika målpunkter. Målpunkter i orten och dess omgivning beaktas. Fem 
kilometers radie beaktas särskilt runt målpunkter som är speciellt viktiga 
för cyklister och då framförallt barn och ungdomar. Problemområden 
lyfts fram där dagens nät bedöms ge låg standard, det vill säga inte är 
acceptabla för cyklister enligt bedömningskriterierna nedan. Objekten 
markeras ut på kartan med åtgärdsförslag.

Tillgänglighet
Kontinuitet: Cykelnätets avbrott i det övergripande nätet, huvudnätet 
respektive lokala nätet i förhållande till viktiga målpunkter.

Genhet: Bedöm cykelnätets genhetskvot som innebär verkligt avstånd 
mellan två punkter inom cykelnätet delat med fågelavståndet. Länkar 
med bedömd genhetskvot > 1,5 är inte acceptabelt. (SKL 2015)

Korsbarhet/barriär: Likställt med barriäreffekten för gående.

Framkomlighet: När vägbeläggningen bedöms vara så bristfällig att det 
påverkar framkomligheten för cyklisten i för stor grad. Inventeringen 
har inte omfattat detaljstudier av vägbeläggningen utan kommer att 
resultera i åtgärdsförslag utifrån de observationer som gjorts under 
inventeringen.

Trafiksäkerhet
Passagebehov: Avsaknad av cykelbana på gator med bilflöden över 600 
fordon/dygn. Avsaknad av cykelpassage hastighetssäkrad till 30 km/tim. 
Passagebehov kan finnas längs en sträcka eller i punkter. 

Avsaknad av, eller endast gångpassage, där passagebehovet är stort för 
cyklister i kombination med korsande av högt bilflöde.

Passager där passagebehovet är stort och siktförhållandena är 
oacceptabla för involverade trafikanter.

Upplevd trygghet: Sträckor och passager som bedöms så otrygga att 
andra vägval uppenbart görs för att undvika dessa, t.ex. avsaknad 
av belysning och närvaro av människor, trånga och ej överblickbara 
utrymmen.

Förslag till åtgärder och dess konsekvenser
Utifrån de brister och behov som redovisas baserat på de kriterier som är 
framtagna för analysen presenteras förslag till åtgärder med beskrivning 
av dess konsekvenser.

BUSS – ANALYS OCH VÄRDERING
Ett linjenät ”för alla” bör utgå från stomlinjer som kan ge bra resestandard, 
och överflyttning från biltrafik. Det måste sedan kompletteras med ett 
trafikutbud, där man kommer närmare till exempel äldre med särskilda 
behov, funktionshindrade och personer med bagage, oftast i form av 
servicelinjer:

1) För stomnätet illustreras gångavståndet 400 m till hållplatserna 
illustreras på karta och 90 % av tätortens målpunkter inkl. bostäder bör 
täckas in. Högst 200 m till tunga målpunkter.

2) För servicelinjernas nät illustreras gångavstånden 100 m och 200 m till 
de viktigaste målpunkterna.

Gällande hastigheter och eventuella kapacitetsbrister beskrivs. För 
basnätet bör färdhastigheten minst 40 km/tim i ytterområden och minst 
30 km/tim i innerstaden eftersträvas. För servicelinjenätet bör minst 20 
km/tim eftersträvas. Där bussar tvingas stanna utanför hållplats innebär 
det restidsförluster, såsom stopplikt eller kapacitetsbrist.

Behovsanalys/bristanalys
Problemområden lyfts fram där dagens nät bedöms ge låg standard, det vill 
säga inte är acceptabla för bussresenärer enligt bedömningskriterierna 
nedan. Objekten markeras ut på kartan med åtgärdsförslag.

Tillgänglighet
Gångavstånd till hållplats i stomnätet är över 400 m. Högst 200 meter till 
tunga målpunkter. Gångavstånd till hållplats i servicelinjenätet som är 
över 100 m för äldreboende, sjuk- och hälsovårdsininrättningar och som 
är över 200 m för övriga målpunkter.

Framkomlighet: Länkar i stomnätet som har färdhastighet mindre än 20 
km/tim.

Förslag till åtgärder och dess konsekvenser
Utifrån de brister och behov som redovisas baserat på de kriterier som är 
framtagna för analysen presenteras förslag till åtgärder med beskrivning 
av dess konsekvenser.

METOD
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Figur 4 Översättningstabell vägklass från NVDB
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9
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Tätort
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Tertiär
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BIL – ANALYS OCH VÄRDERING
Biltrafiknätets funktion baseras på funktionell vägklass från NVDB 
(Nationell vägdatabas), se Figur 4. Den ger en finare indelning än TRAST. 
Klassning av uppsamlingsgator har skett i samråd med Ystads kommun.

1) Huvudnätet omfattar gator för trafik genom tätorten, till och 
från tätorten samt mellan delar avtätorten. Gator i lokalnätet med 
uppsamlingsfunktion redovisas som huvudnät. Här ingår även det 
övergripande nätet som har regionala och nationella start- och 
målpunkter.

2) Lokalnätet omfattar gator för trafik som till övervägande del har 
målpunkter utmed gatan.

Viktiga målpunkter för bilister definieras och beskrivs såsom 
arbetsplatser, resecentra, busshållplatser, handelsplatser, skolor, dagis, 
fritidsanläggningar/- områden och bostäder.

Bilnätets länkar beskrivs med avseende på:
• Hastigheter
• Storlek på biltrafikflöden
• Tung trafik/Anvisade vägar för farligt gods

Bilnätets korsningar beaktas:
• Planskildhet
• Signalreglering
• Cirkulation
• Väjning/stopp

Olycksanalys STRADA
Kartläggning av olyckor med bil mellan olika trafikslag bil/bil, bil/ cykel, 
bil/fotgängare.

Behovsanalys/bristanalys
Utifrån nulägesanalysen definieras rörelsebehov för människor mellan 
olika målpunkter. Målpunkter i orten och dess omgivning beaktas.

Problemområden lyfts fram där dagens nät bedöms ge låg standard, 
det vill säga inte är acceptabla för bilister enligt bedömningskriterierna 
nedan. Objekten markeras ut på kartan med åtgärdsförslag.

Tillgänglighet
Kontinuitet: Avsaknad av länkar i bilnätets huvudnät respektive lokala 
nät i förhållande till viktiga målpunkter.

Framkomlighet: Kapacitet anses vara låg i länkar eller korsningspunkter 
som har en bedömd belastningsgrad mer än 0,8.

Förekomst av passager som är hastighetssäkrade alternativt belastade av 
fotgängare och cyklister på ett sådant sätt att biltrafikens framkomlighet 
är låg.

Bilparkering: Avsaknad av bilparkering i nära anslutning till viktiga 
målpunkter, företrädesvis pendelparkering.

Trafiksäkerhet
Analys av trafiksäkerhet för bil kommer att närmare hanteras enligt 
metoden “Rätt fart i staden” som ska utföras under år 2017.

Förslag till åtgärder och dess konsekvenser
Utifrån de brister och behov som redovisas baserat på de kriterier som är 
framtagna för analysen presenteras förslag till åtgärder med beskrivning 
av dess konsekvenser.

UTRYCKNINGSFORDON – ANALYS OCH VÄRDERING
För utryckningsnätet definieras endast det primära utryckningsnätet som 
omfattar biltrafikens huvudnät samt anslutningsgator till ambulansstation 
och brandstation. 

Framkomligheten har stor betydelse och för ambulanstransporter är raka 
och jämna vägar viktiga för att inte utsätta patienter för onödigt lidande. 
Hinder i det primära nätet såsom, mittremsor, refuger och fartdämpande 
anordningar beskrivs.

Behovsanalys/bristanalys
Utifrån nulägesanalysen definieras rörelsebehov för utryckningsfordon 
mellan dess viktiga målpunkter. Målpunkter i orten och dess omgivning 
beaktas.

Problemområden lyfts fram där dagens nät bedöms ge låg standard, 
det vill säga inte är acceptabla för utryckningsfordon enligt 
bedömningskriterierna nedan. Objekten markeras ut på kartan där 
åtgärdsförslag ges.

Tillgänglighet
Kontinuitet: Utryckningsnätets avbrott i det övergripande nätet, huvudnätet 
respektive lokala nätet i förhållande till viktiga målpunkter.

Framkomlighet: Länkar i det primära utryckningsnätet som har hastigheter 
under 40 km/tim.

Länkar där hinder är oacceptabla såsom hastighetsdämpande åtgärder, 
refuger och mittremsor.

Förslag till åtgärder och dess konsekvenser
Utifrån de brister och behov som redovisas baserat på de kriterier som är 
framtagna för analysen presenteras förslag till åtgärder med beskrivning 
av dess konsekvenser.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Tätorten Löderup, som ligger knappt 2 mil öster om Ystad, är centralort 
i Löderupsområdet. Antalet invånare är ca 560. Löderup är beläget ca 
19 km från Simrishamns tätort och endast ca 1,5 km från Simrishamns 
kommungräns, samt ca 4 km från Simrishamns tätort Borrby. 
Samverkansarbete pågår mellan orterna för att utveckla service, struktur 
och utbyte mellan orterna. Se Figur 6.

Löderups styrkor ses vara dess samhällsfunktioner med centrum, 
dess omgivningar med närhet till havet och näringslivet med dess 
lokalförening inkluderat lantbruket och småföretagandet.

ÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTUR
Väg 1003/Storgatan passerar centrala Löderup och utgör en barriär 
mellan ortens östra och västra del. Väg 1003 fortsätter i nordöstlig 
riktning mot Borrby och vidare mot Barntevik och Simrishamn och i sydlig 
riktning mot Löderups strandbad. Söder om Löderup tätort ansluter väg 
1003 till väg 1017 som vidare västerut ansluter till väg 9 mot Ystad. Väg 
1053 och 1054 anlsuter till väg 1003 i centrala respektive norrra Löderup. 
De omnämnda vägarna är statliga vägar, medan resterande gator inom 
tätorten är kommunalt ägda.

STÖRRE MÅLPUNKTER
En av de större målpunkterna i Löderup är centrumområdet med affärer 
på båda sidor om Storgatan i närheten av korsningen Fabriksgatan/
Bangatan. Andra viktiga måpunkter är skola/bibliotek söder om tätorten, 
idrottsplatsen och äldreboendet/distriktssköterskan i västra Löderup. Vid 
Löderup finns två kyrkor, varav en är belägen söder om Löderups tätort och 
en i Löderups norra del. För näringslivet finns viktiga verksamhetsområden 
i Löderups västra och norra del. Målpunkter för rekreation är förutom 
idrottsplatsen även dammen mitt i byn samt Löderups strandbad knappt 
6 km söder om Löderup. En återvinningsstation och ett lekplatsområde är 
belägna i nordvästra Löderup. Se Figur 7.

TÄTORTSBESKRIVNING

Figur 5 Affären i centrum vid Storgatan

Figur 6 Översiktskarta
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Figur 7 Skolområdet söder om Löderup
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FRAMTIDA BEBYGGELSEPLANER
I Löderup planeras det för bostadsområden i nordväst och sydväst 
samt i öst ca 60 meter från Storgatan, se figur 10. Ett område i norr 
har reserverats som verksamhetsområde. Samhället lider brist på 
närströvområden varför de som finns, t ex dammområdet bör utvecklas 
och förädlas. En bättre cykelväg till Löderups strandbad bör utredas.
(Ystads kommun 2005)

FRAMTIDA INFRASTRUKTURPLANER
De framtida utbyggnadsplanerna innebär också behov av utbyggnad och 
åtgärder i infrastrukturen för alla trafikslag. En trafikutredning kring detta 
har inte utförts. Vad gäller behov av framtida infrastruktur omnämner 
översiktplanen behov av att utveckla en cykelväg till Löderups strandbad. 

I Ystads kommuns cykelstrategi nämns att Löderup är en av de orter 
som saknar separerad cykelförbindelse till Ystad tätort. (Ystads kommun 
2015)

FOKUS LÖDERUP
Nedan sammanfattas i korthet vad fokusprogrammet innebar särskilt 
med avseende på infrastruktur.

Under tre tillfällen hösten 2014 hölls möten med deltagare från byalaget, 
boende och politiker från samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän 
från samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessutom arrangerades en speciell 
skolträff med årskurs 5 på Löderups skola. Vid varje tillfälle deltog 40 
personer och frågor rörande Löderup diskuterades genom olika övningar, 
både individuella och i grupp. 

I en inledande gruppövning kom man fram till att närheten till kusten 
och samhällsfunktioner som skola, tandläkare, distriktssköterska och 
mataffär, samt mötesplatser som kyrkan och idrottsplatsen gör Löderup 
attraktivt. 

Idéer och förslag gällande infrastrukturen var bland annat att man gärna 
vill förstärka kopplingen till sitt omland genom gång- och cykelvägar. 
Det finns en önskan att utveckla en cykelväg ner till Löderups strandbad, 
men även västerut mot Ystad och nordvästerut mot Fröslöv har önskemål 
om säkrare cykelvägar kommit upp. De barn som bor utanför byn vill 
kunna cykla säkert till skolan. Ytterligare lyftes problematik kring dåligt 

underhåll av vägar i byn. Storgatan som ägs av Trafikverket önskades 
göras säkrare men framförallt handlade det om att öka attraktiviteten 
då det både är entrén till Löderup och genomfartsvägen genom byn. 
Fabriksgatan är en annan gata som många hade synpunkter på angående 
utformning och underhåll. Gatan saknar tydlig uppdelning av gatans 

TÄTORTSBESKRIVNING

Figur 9 Idrottsplatsen i västra Löderup

funktioner och man föreslog åtgärder i form av vitmålad linje eller 
planteringslådor. (Ystads kommun 2015b)
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Figur 10 Framtida utbyggnadsplaner, utdrag ur Översiktsplan 2005 för Ystads 
kommun  (Ystads kommun 2005) 

ÖVERSIKTSPLAN 2005 FÖR YSTADS KOMMUN

52

måste avloppsfrågan lösas för samhället. Ett beslut 
fi nns att bygga en överföringsledning till Ystad vilket 
kommer att ge en kapacitetsökning. Särskild omsorg 
måste ägnas utformning och gestaltning av ny bebyg-
gelse. Delar av tätorten är inte detaljplanelagda vilket 
bör göras för att säkerställa bevarandet. Arbete med 
en fördjupad översiktsplan är påbörjat.

Löderup

Huvudort i Löderupsområdet. Detaljplanelagt sam-
hälle med drygt 560 invånare. Vissa delar omfattas 
av bevarandeprogram. Löderup har ett väl defi nierat 
centrum och stort utbud av servicefunktioner, som 
vårdcentral, skola, barnomsorg, samlingslokaler, 
butiker, sporthall, idrottsplats, verksamhetsområden 
etc. Det arbete med att samverka om och utveckla 
servicestrukturen i Löderup - Borrbyområdet som 
bedrivs tillsammans med Simrishamns kommun bör 
intensifi eras. 

En dispositionsplan från 1978 visar den planerade 
utbyggnaden av Löderup. I denna plan begränsas ut-
byggnadsområdena något i sydväst medan de utökas 
i nordväst. En markradonundersökning bör dock ge-
nomföras innan slutlig ställning tas till utbyggnads-
områdets omfattning. Området i norr bör reserveras 
som verksamhetsområde. I Löderup fi nns fl era mot-
stående intressen såsom kulturmiljövård, naturvård, 
jordbruk, radon i mark. Samhället lider brist på när-

strövområden. De naturområden som fi nns i närheten 
bör därför utvecklas och förädlas och en cykelväg till 
Löderups Strandband bör utredas.
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Löderups nät för gångtrafik kan delas upp i övergripande och lokalt nät. 
Se Figur 12.

I det lokala nätet i Löderups områden är fotgängare hänvisade till 
blandtrafik på lokala villagator. Det lokala nätet övergår till gångbanor i 
det övergripande nätet. Det finns ett par GC-vägar i Löderup och i övrigt 
är cyklisterna till största delen hänvisade till blandtrafik.

Storgatan bedöms ha stor betydelse som GC-stråk. Från korsningen 
med Österlenvägen/väg 1017 i söder löper en gångbana på västra sidan 
genom Löderups centrum och fram till avtagsvägen norr om Virkesgatan.   
Gångbanan är delvis smal och har, särskilt söder om tätorten, bristfällig 
markbeläggning.

På Storgatans östra sida löper en gångbana från Österlenvägen/väg 
1017 och norrut förbi skolområdet för att sedan upphöra norr om det. 
Gångbanan börjar sedan strax efter tätortens gräns och fortsätter genom 
centrum, passerar över väg 1003 via övergångsställe och refug för att 
leda in mot kyrkans område i norr. Gångbanan har även på denna sidan 
smala partier samt delvis bristfällig markbeläggning. 

Det finns endast ett större GC-stråk i Löderup. Figur 12 illustrerar det 
befintliga GC-nätet. Det är en friliggande kombinerad GC-bana, ca 60 
meter öster om Storgatan, som löper från skolområdet och norrut för att 
ansluta till Östra Långgatan. Stråket har en acceptabel markbeläggning 
och belysning. Vid anslutningen till Östra Långgatan passeras en större 
skogsdunge som kan inge en känsla av otrygghet. Denna dunge har 
omnämnts i Fokus Löderup.

En kort GC-bana förbinder Holmgatan med Postgatan. Mot idrottsplatsen 
finns i övrigt ingen tydlig GC-koppling och mot det större dammområdet 
i söder leder frliggande GCvägar  med grusbeläggning utan belysning in 
i förvuxen vegetation som inte är överblickbar och därmed kan bidra till 
en känsla av otrygghet.

De vägar som har gångbana i någon större grad i öst-/västlig riktning 
är Fabriksgatan och Bangatan. Fabriksgatan/delvis väg 1053 har i första 
hand en gångbana på norra sidan. Gångbanan har delvis bristfällig 
markbeläggning och är smal med belysningsstolpar/skylt som hinder 
för fotgängaren. Gångbanan fortsätter västerut på södra sidan mot ett 

vårdhem efter att ha passerat ett verksamhetsområde. Det finns ingen 
tydlig GC-passage där gångbanan byter sida. Verksamhetsområdets 
lastområde är delvis integrerad med Fabriksgatan, varför lastbilstrafik 
lätt kan komma i konflikt med bilister och oskyddde trafikanter. Gatan 
ger här snarare intryck av lastgård och bidrar till en trafiksäkerhetsrisk. 
Ett instängslat förvuxet grönområde med en damm kan ge intryck av 
otrygghet  framför allt under dygnets mörka timmar. 

Gångbanan fortsätter sedan från Fabriksgatan in på Långgatan på östra 
sidan vid vårhemmet, men upphör när den ansluter till Idrottsgatans 
avsmalnade ände.

Vid Fabriksgatans östra del på södra sidan finns en gångbana som 
ansluter till Storgatans gångbana. Gångbanan avgränsar med hjälp av 
vegetationsytor en befintlig parkeringsyta. 

Där Bangatan ansluter till Storgatan finns en gångbana belägen på dess 
norra sida men den mynnar ut efter första fastigheten i blandtrafik. På 
södra sidan är en verksamhet belägen som inte är riktigt avgränsad mot 
vägen, vilket kan ge intryck av att färdas inom ett varksamhetsområde 
snarare än väg.

Området söder om Löderup har gångbanor på norra sidan av 
Österlenvägen/väg 1017 vid kyrkogård i väster och mot befintligt GC-
stråk i öster för att sedan övegå till vägbana med obefintlig vägren. Dess 
markbeläggnning är brsitfällig och väster om Storgatan är gångbanan 
mycket smal och undaskymd. På södra sidan saknas gångbana vid vägen, 
men inne på kyrkogården löper en parallellt. En kort gångbana finns öster 
om väg 1003.  Fortsättningen av väg 1003 saknar GC-banor söderut och 
vägrenen är obefintlig.

Det finns inga GC-passager i eller söder om Löderups tätort som är 
hastighetssäkrade till 30 km/tim. Det finns ett övergångsställe med 
målad refug vid korsningen Storgatan/Signalgatan. Det finns tre 
övergångsställen vid korsningen Storgatan/Fabriksgatan/Bangatan, 
varav en smal refug återfinns på Fabriksgatan. Strax norr om affären 
finns ett övergångsställe över Storgatan med målad refug. Det finns 
även, som nämnts ett övergångsställe med refug över väg 1003 vid 
korsningen med väg 1054.

Söder om Löderup finns ett övergångställe från gångbanan som löper 
från Löderups tätort till gångbanan utanför skolan/biblioteket. Tre 

övergångsställen vid korsningen väg 1017/väg 1003 där små “halva” 
refuger finns i norra och södra anslutningen till korsningen. Det finns även 
ett övegångsställe över väg 1003 väster om kyrkan mellan gångaban och 
församlingshem.

Det finns inga direkt ordnade gångpassager vid busshållplatserna.

Det finns ingen ordnad cykelparkering för busshållplatserna i och söder 
om tätorten Löderup.

TÄTORTSBESKRIVNING

Figur 11 Befintlig friliggande cykelbana
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Figur 12 Nuvarande GC-nät i Löderup



16

Centrum

Naturområde

Naturområde

Livsmedelsbutik

Kyrka

Kyrka

Lekplats

FörskolaBibliotek
Grundskola

Äldreboende

Idrottsplats

Återvinningsstation

0 200 400100 Meter ±

Teckenförklaring

Kollektivtrafik

Busslinjer

I1 Busshållplats

Hållplatstäckning, 200 m
gångavstånd

Hållplatstäckning, 400 m
gångavstånd

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken i och vid Löderup utgörs av busstrafik och trafikeras av 
regionbusslinjerna 570 Ystad-Borrby-Hammenhög-Simrishamn och 392 
Ystad-Nybrostrand-Löderup-Hagestad. Se Figur 15.

Bussarna för linje 570 stannar på hållplatserna Löderup skola söder 
om tätorten och i Löderup centrum. Bussen stannar dessutom vid 
busshållplats Hörup norr om tätorten. Öster om korsningen mellan 
Storgatan och Österlenvägen ligger hållplatsen Hagestad västra som är 
ändhållplats för linje 392.

Linje 570 har 18 dubbelturer under vardagar samt två kvällsturer till/från  
Ystad natten till lördag. Linje 392 går i riktning mot Ystad fem gånger 
per vardag, jämnt utspritt under dagen och fyra gånger i motsatt riktning 
under eftermiddagen samt en extra tur i vardera riktning fredag natt. Sju 
stycken av samtliga turer för linje 392 körs med taxi och måste därför 
förbeställas.

Busshållplatserna täcker in flertalet större målpunkter inom ett 
upptagningsområde med 400 meters radie. Busshållplatsen i Löderup 
centrum täcker knappt in idrottsplatsen och vårdhemmet inom ett 200 
meter stort upptagningsområde. Vårdhemmet/distriktssköterskan bör 
helst inte ha mer än 100 meters gångavstånd till närmaste busshållplats, 
men avståndet får accepteras i detta fall. 

TÄTORTSBESKRIVNING

Figur 13 Busshållplats vid skolan Figur 14 Busshållplats i centrum 
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TÄTORTSBESKRIVNING

Figur 16 Korsningen Storgatan/Fabriksgatan

Figur 17 Korsningen Storgatan/Österlenvägen

Figur 18 Fabriksgatan mot vårdhemmet 

BILTRAFIK
Biltrafikens huvudnät omfattas av väg 1003/Storgatan, som passerar 
genom samhället och vidare mot norr och söder, väg 1053/Fabriksgatan/
Gyllerupsvägen som passerar väster om och norr om Löderup, väg 1054  
som anluter mot väg 1003 och fortsätter norrut. Söder om Löderups tätort 
förbi skolan löper väg 1017/Österlenvägen. Dessa är statliga vägar. 
Övriga är kommunala vägar. Fabriksgatan väster om Gyllerupsvägen 
klassas som en mindre väg med en större uppsamlingsfunktion. Se 
Figur 8 för karta med vägnamn samt Figur 20 för karta med funktionell 
vägklass. enligt NVDB.

Merparten av gatorna i Löderups tätort och söder om den har 
hastighetsbegränsningen 50 km/tim där bebyggelse börjar. Storgatan 
och  och Österlenvägen är skyltad med hastighetsbegränsning 30 km/
tim mellan kl. 7.00 och 17.00 när man närmar sig korsningen där skolan 
är belägen. 

Den skyltade hastigheten för de statliga vägarna ändras till 
hastighetsbegränsingen 70 km/tim utanför tätortgränsen. 
Hastighetsanalys enligt metoden ”Rätt fart i staden” har inte utförts men 
kommer att genomföras under år 2017.

Trafikmängder (ÅDT) har inhämtats från Trafikverkets nationella 
vägdatabas. Enligt mätningar år 2014 trafikeras Storgatan  av ca 1700 
f/d mellan väg 1017 varav ca 9% tung trafik. Väg 1054 trafikeras av ca 
120 f/d varav ca 9% tung trafik. Flöden för väg 1017 uppgår till ca 1700 
f/d (11% tung trafik ) väster om Storgatan och ca 800 f/d (8% tung trafik) 
öster om Storgatan. Trafikflödena förväntas inte ge kapacitetsproblem. 
De statliga vägarna är inte utpekade som rekommenderade vägar för 
farligt gods transporter.

Vägbeläggningen är äldre och bristfällig i vissa delar av vägnätet. År 
2017 kommer de gator i Löderup med dålig beläggning att asfalteras om  
enligt kommunens avfallsplan.

Korsningen Storgatan/Österlenvägen är idag generöst utformad 
för biltafik, vilket kan vara befogat med avseende på lantbruks- och 
lastbilstrafik. Vägbanan är otydlig och övergår i parkering på västra sidan.  
Korsningen bör utredas med syfte att uppnå en högre trafiksäkehet.
Korsningen 1003/1054 är belägen i en skarp kurva i nedförsbacke utan 

förvarning om detta. Korsningen är inte hastighetssäkrad. Korsningen 
bör utredas med syfte att uppnå en högre trafiksäkehet.

Väg 1053 är en smal genomfartsväg som är ogynnsam för oskyddade 
trafikanter med avseende på trafiksäkerhet.

Det  finns inga anordnade bilpendelparkeringar vid busshållplatserna. 
Av Fokusprogram Löderup framgår att parkering för affären har brister. 
(Ystads kommun 2015b)

Figur 19 Lädergatan
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UTRYCKNINGSTRAFIK
Det primära utryckningsnätet omfattas av de statliga vägarna 1003, 
väg  1054, väg 1053 och väg 1017. Större hinder för utryckningstrafiken 
bedöms inte finnas.

OLYCKOR
Under de senaste 5 åren, mellan 2011-01-01 och 2016-06-02 har det 
rapporterats in 8 stycken personskadeolyckor till olycksdatabasen 
STRADA. Se Figur 21. Av dessa var en av skadegrad måttlig olycka och 
7 stycken av skadegrad lindrig olycka. Fyra stycken av olyckorna var 
singelolyckor med fotgängare. En av olyckorna var singelolycka där cykel 
var inblandad och en var singelolycka med personbil. Vid två stycken 
av olyckorna var cykel i kollision  med varandra. Samtliga singelolyckor 
med fotgängare var halkolyckor, varav två berodde på halt vinterväglag, 
en berodde på löst grus och en var en snubbling. Singelolyckan med 
cykel var en fallolycka med oklar orsak. Vid singelolyckan med bil var 
ej fungerande bromsar huvudorsaken till olyckan. Den ena olyckan där 
cyklister var i kollision, var en korsandeolycka och skedde uppe på en 
trottoar. Vid den andra olyckan med kolliderande cyklister var cyklisterna 
i sällskap och kolliderade av okänd anledning. Av kartläggningen kan 
utläsas att  6 av 7 olyckor med oskyddade trafikanter har skett inom 200 
meter från äldreboendet.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Drift och underhåll är viktiga parametrar för att få en trafiksäkerhet och 
tillgänglig infrastruktur som nyttjas av många. Åtgärder som innefattas 
är t.ex. beläggningsåtgärder, sopning, vinterväghållning samt åtgärder 
av vegetation. Drift och undehråll sker kontinuerligt men hanteras också 
genom felanmälningar via kommunens hemsida.

År 2012 genomfördes en underhållsutredning avseende beläggningens 
kvalitet både på vägar och gång- och cykelbanor. Utredningen används 
som underlag för prioriteringar av åtgärder. Akuta beläggningsåtgärder 
åtgärdas vid behov.

TÄTORTSBESKRIVNING
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Åtgärdsförslag presenteras i detta kapitel utan prioritetsordning. Varje 
åtgärdsförslag motiveras med en tillhörande bristanalys. Åtgärdens 
konsekvenser för aktuella trafikslag och dess tillgänglighet och 
trafiksäkerhet beskrivs. Åtgärderna i trafikprogrammet är förslag på 
åtgärder, men innebär inte att beslut fattats kring att genomföra dessa.

1 GC-stråk längs med Storgatan
Möjlighet till en GC-bana från anslutning till kyrkan i norr, genom centrum 
och fram till tätortsgräns i söder bör utredas. GC-banans troliga läge kan 
bli på Storgatans östra sida, men en separat utredning bör närmare 
beskriva läge och utformning för sträckan. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Sträckan har idag en gångbana som delvis är smal och har bristfällig 
markbeläggning. Det finns ett behov av GC-stråk längs sträckan där 
cyklister idag färdas i blandtrafik. Rörelsebehovet för fotgängare och 
cyklister längsmed och över Storgatan bedöms vara stort.

Konsekvens 
Åtgärden skapar en bättre tillgänglighet, framkomlighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. GC-banan kommer att bli ett 
huvudstråk i ett framtida GC-nät för Löderup.

2 GC-passager samt vägmiljö för Storgatan i centrala Löderup
Förslaget är att en separat utredning tas fram med syfte att förnya 
gestaltningen av Storgatan genom Löderups samhälle. Den nya 
utformningen bör säkerställa en förbättrad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet samtidigt som den ska stärka ortens identitet och minska 

Storgatans barriäreffekter genom att skapa ett sammanhängande 
centrum och knyta samman Löderups östra och västra del. Trafikverket 
är väghållare.

Nedan kommenteras åtgärder som delvis skulle ingå i ovanstående 
åtgärdsförslag.

a) Passager längs med vägen
Det finns ett behov av GC-stråk som omnämnts i åtgärdsförslag 1. Om 
GC stråk väljs på ena sidan Storgatan, bör ett gångstråk uppgraderas 
på andra sidan.

b) Passager som korsar vägen
Närmare utreda passagebehovet över Storgatan och föreslå 
förbättringsåtgärder för optimera trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Hastighetsäkring till 30 km/tim av väl utvalda passager föreslås. 
Korsningen med Fabriksgatan/ samt passage vid busshållplatserna kan 
bli aktuella för detta.

Bristanalys
Passagebehov för oskyddade trafikanter bedöms finnas på båda sidor om 
Storgatan, varför en gångpassage måste uppgraderas på den sida som 
inte erhåller en GC-bana.

Storgatan fungerar idag som en barriär mellan Löderups västra och östra 
del. Det finns passager över Storgatan via tre övergångsställen. Placering, 
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Figur 22 Storgatan vid övergångsstället vid Signalgatan

Figur 23 Storgatan före Solhällevägen

utformning och reglering avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet bör 
närmare utredas. Inga passager är hastighetssäkrade till 30 km/tim. 

Behov av förbättringar av Storgatans miljö har lyfts fram i Löderups 
fokusprogram.

Konsekvens
Åtgärdsförslaget syftar till att skapa en bättre trafiksäkerhet och 
framkomlighet för oskyddade trafikanter men samtidigt stärka ortens 
identitet, centrumkänsla och närhet mellan områdena.

Figur 24 Storgatan i centrum vid affären

Figur 25 Storgatan i centrum efter korsningen med järnvägsgatan
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Figur 26 Åtgärdsförslag i Löderup
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3 Entré och passagebehov vid tätortsgräns
Utformning av entré när Storgatan leder in i tätorten. Görs lämpligen 
med hastighetssäkrande åtgärd i där det även finns ett passagebehov för 
oskyddade trafikanter. Åtgärdens utmärkning i Figur 28 anger inte exakt 
läge. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Ortens entré är idag inte så tydlig och hastighetssänkande åtgärd 
bör implementeras för att undvika hastighetsöverträdelsen vid färd 
i det tätbebyggda området. Ingen säker övergång finns för oskyddade 
trafikanter i detta område som bland annat används av skolelever.

Konsekvens
Åtgärden skapar en bättre trafiksäkerhet och bidrar till ortens identitet.

4 Gångstråk väster om Storgatan söder om tätortsgränsen
Gångbana längs med västra Storgatan söder om tätortsgränsen bör 
uppgraderas/implementeras. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Gångbanan som finns idag har bristfälligt underlag och behöver 
uppgraderas. 

Konsekvens
Åtgärden skapar en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för 
oskyddade trafikanter i det aktuella området. 

5 Gångpassage över Storgatan vid skolan
Hastighetssäkring till 30 km/tim föreslås för passagen över Storgatan 
mot skolan. Den uppgraderade passagen bör anpassas för att fungera 
bättre även för busshållplatsernas lägen. Trafikverket är väghållare.

ANALYS OCH ÅTGÄRD

Figur 27 Storgatans södra entré till tätorten

Figur 28 Gångbana längs med Storgatan mot skolan söder om 
Löderup

Bristanalys
Passagen är idag ett övergångsställe utan hastighetssäkring och bedöms 
därför inte vara tillräckligt trafiksäker för barn och ungdomar.

Konsekvens
Åtgärden skapar en bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter som färdas längs sträckan, som till stor del är barn och 
ungdomar.

6 Gångstråk norr om Österlenvägen
En uppgraderad gångbana norr om Österlenvägen föreslås. Helst borde 
en GC-bana implementeras så möjligheterna till detta bör analyseras, 
men kan vara begränsade. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Sträckan har en smal gångbana med bristfälligt underlag.

Konsekvens
Tillgänglighet och trafiksäkerhet förbättras för oskyddade trafikanter 
längs sträckan.

Figur 29 Dagens övergångsställe över Storgatan vid skolan

Figur 30 Dagens gångstråk norr om Österlenvägen
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7 Passage för oskyddade trafikanter över Österlenvägen mot 
församlingshemmet
En hastighetssäkrad GC-passage över Österlenvägen mot 
församlingshemmet föreslås. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Passagen är idag ett övergångsställe som inte är hastighetssäkrad. 
Passagen bedöms i stor grad användas av barn- och ungdomar från 
skolan.

Konsekvens
Tillgänglighet och trafiksäkerhet förbättras för oskyddade trafikanter 
längs sträckan.

8 Korsningen Österlenvägen/Storgatan
En uppgradering av korsningens utformning föreslås, med syfte att 
minska trafikytor alternativt göra dem överkörningsbara för större fordon, 
hastighetssäkra samt tydliggöra utformningen. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Korsningen bedöms idag vara mycket generös för biltrafik och vägbanan 
är otydlig som övergår i parkeringsyta på västra sidan. Utrymme för större 
fordon bedöms finnas varför hänsyn till detta måste tas. Tillfarterna är 
inte hastighetssäkrade och refugerna är inte fullständiga med avseende 
på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

ANALYS OCH ÅTGÄRD

Figur 32 Dagens passage över Österlenvägen

Figur 33 Korsningen Österlenvägen/Storgatan

Konsekvens
Tillgänglighet och trafiksäkerhet förbättras samtidigt som utrymme för 
större fordon säkerställs.

9 GC-stråk vid Fabriksgatan
En GC-bana bör implementeras längs Fabriksgatan och där så är 
nödvändigt bör passage över vägen hastighetsäkras.

Bristanalys
Längs merparten av Fabriksgatan finns endast en gångbana på 
omväxlande norra respektive södra sidan med bristfällig markbeläggning 
och avsaknad av passage där gångbanorna byter sida. Gångbanan är 
smal och belysningsstolpar/skyltar etc. inkräktar på gångbanan och 
smalnar i praktiken av den ytterligare. Cyklister färdas idag i blandtrafik 
på sträckan. Åtgärden rekommenderas utredas samtidigt med 
åtgärdsförslag nr 10 Vägmiljö Fabriksgatan.

Konsekvens
Förbättrar tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Figur 34 Fabriksgatan med gångbanan på norra sidan.
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Figur 36 Fabriksgatan i kombination med verksamhetsområde.

 10 Vägmiljö för Fabriksgatan
En separat utredning tas fram med syfte att förnya gestaltningen 
av Fabriksgatan. Den nya utformningen bör särskilja vägen från 
verksamhetsområdet, skapa större tillgänglighet till den anlagda 
dammen på norra sidan samt inkludera en GC-bana. Gestaltningen ska 
bidra till ett mer attraktivt stråk jämfört med idag. Planeras lämpligen 
med åtgärd 9.

Bristanalys
Fabriksgatan är inte tydligt definierad utan kombinerad med ett 
verksamhetsområde med stor omsättning av tung trafik. Gatan 
ger delvis intryck av last/industriområde istället för gata. Det 
leder till trafiksäkerhetsrisk, upplevelse av otrygghet och påverkar 
framkomligheten negativt för oskyddade trafikanter.

Konsekvens
Åtgärden skapar ett attraktivt stråk för alla berörda trafikslag och bidrar 
till en trafiksäkrare och mer framkomlig miljö.

11 GC-stråk längs Postgatan
En GC-bana bör implementeras längs Postgatan mot idrottsplatsen som 
är en större målpunkt, särskilt för barn och ungdomar.

Bristanalys
Idag färdas trafikanterna i blandtrafik längs gatan. I samband med 
evenemang kan bilflöden uppkomma som påverkar trafiksäkerheten 
negativt för oskyddade trafikanter. Dagens trafiklösning uppmuntrar till 
skjutsande med bil istället för gång och cykel. 
Konsekvens
Förbättrar tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, 
främst barn och ungdomar som bedöms nyttja platsen. Den fysiska 
åtgärden kan uppmuntra trafikslagen cykel och gång.

12 GC-stråk längs Signalgatan
En GC-bana eller förstärkt cykelstråk bör implementeras längs 
Signalgatan.

Bristanalys
I samband med övriga föreslagna GC-stråk bör även ett GC-stråk 
finnas som kompletterar Fabriksgatan och som länkar till GC-stråket 
på Storgatan. Signalgatan bedöms ha ett sådant kompletterande läge 
och kan användas av framförallt barn och ungdomar som färdas till 
idrottsplats och grönområde.

Konsekvens
Förbättrar tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, 
främst barn och ungdomar som bedöms nyttja platsen. Den fysiska 
åtgärden kan uppmuntra trafikslagen cykel och gång.

Figur 37 Postagatan norr

Figur 38 Postgatan söder

Figur 39 Signalgatan
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Figur 41 Korsningen sedd från Hörupsvägen Figur 42 Östra Långgatan mot Bangatan

13 GC-bana längs Gyllerupsvägen
En GC-bana längs Gyllerupsvägen. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Denna väg är smal och belastas av en relativt hög andel tung trafik 
även om det totala trafikflödet är relativt lågt. På västra sidan om vägen 
finns målpunkter såsom lekplats, tennisbana och återvinningsstation. 
Ambitionen finns att uppgradera dessa målpunkter för att göra dem mer 
attraktiva och det är målpunkter som drar till sig barn och ungdomar. 
Vissa partier är smala så utformning av GC-bana bör utredas nogsamt 
för att åstadkomma en så bra lösning som möjligt för berörda trafikslag 
utan för mycket intrång.

Konsekvens
Åtgärden skapar en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för 
oskyddade trafikanter.

14 Korsningen väg 1003/väg 1054
En upphöjd GC-passage föreslås där man idag har övergångsställe. 
Förbättra sikt genom att avgränsa vegetationen samt varningsskylt 
för kraftig kurva både från Storgatan och Örupsvägen. Översyn av 
korsningen med syfte att begränsa köryta om så är möjligt. Trafikverket 
är väghållare.

Bristanalys
Passagen är inte hastighetssäkrad och korsningen är generöst utformad. 
Beläggning på väg och gångbana är idag bristfällig. Ingen varning finns 
för skarp kurva.

Konsekvens
Åtgärderna skapar en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för 
oskyddade trafikanter men även bilister.

15 Vägmiljö för Bangatan
Förnya gestaltningen av Bangatan. Den nya utformningen bör särskilja 
vägen från verksamhetsområdet, skapa större tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter genom att  inkludera en GC-bana som ansluter till 
Östra Långgatan. Gestaltningen ska bidra till ett mer attraktivt stråk och 
förhöja centrum.

Bristanalys
Bangatan är inte tydligt definierad utan kombinerad med ett 
verksamhetsområde. Det leder till trafiksäkerhetsrisk, upplevelse 
av otrygghet och påverkar framkomligheten negativt för oskyddade 
trafikanter.

Konsekvens
Åtgärden skapar ett attraktivt centrum och stråk för alla berörda trafikslag 
och bidrar till en trafiksäkrare och mer framkomlig miljö.

16 Förstärkt GC-stråk längs Östra Långgatan
Stråket tydliggörs som GC-stråk i samband med att vägbeläggning och 
gestaltning förbättras.

Bristanalys
Stråket är en förlängning av det friliggande GC-stråket och bedöms därför 
användas av många fotgängare och cyklister. Det skulle komplettera det 
föreslagna GC-stråket längs med Storgatan. Vägbeläggningen är delvis 
bristfällig långsmed vägsträckan. Vägen ger ett nedgånget intryck.

Konsekvens
Förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

17 Bilpendelparkering för busshållplatserna
Bedöma parkeringsbehov och föreslå lokalisering och utformning av 
bilparkering. Trafikverket är väghållare.

Bristanalys
Det finns ingen anordnad bilparkering till busshållplatserna.

Konsekvens
Åtgärden skapar en bättre tillgänglighet för kollektivtrafikresande som 
måste ta bilen en delsträcka.

18 GC-bana till Löderups strandbad
Lokalisering och utformning av GC-väg till Löderups strandbad bör 
utredas.

Bristanalys
Löderups strandbad är en viktig målpunkt för Löderups invånare. Väg 
1003 som leder dit är relativt smal med obefintliga vägrenar. Behov av en 
GC-väg har lyfts i översiktsplanen och i Fokus Löderup.

Konsekvens
Gynnar tillgänglighet och trafiksäkerhet för en viktig målpunkt.

19 Mobility management
Det bör utredas vilka åtgärder som kan göras förutom fysiska för att öka 
gång-, cykel-, och kollektivtrafik till förmån för biltrafiken i tätorten.

Bristanalys
Det finns idag ingen handlingsplan för så kallade mobility management-
åtgärder inom kommunen.

Konsekvens
Ökat utnyttjande av alternativa trasnportslag bidrar till bättre miljö och 
hälsa.
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