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Länsstyrelsens beslut i ärende om
hastighetsbegränsning i Högklintsområdet

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till
40 kilometer i timmen på enskilda vägar i och kring Högklint enligt Trafikverkets
förslag.

De lokala trafikföreskrifterna 09TFS 2012:63 upphävs genom detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har startat ett ärende om hastighetsbegränsning i Högklint efter ett
förslag från Högklints Villaägareförening. Anledningen till förslaget är att
vägarna inom området Högklint och Fridhem har problem med ökande trafik och
det finns en ökande andel barnfamiljer som rör sig i trafikmiljön. De önskar sänkt
hastighet från nuvarande 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.

Förslaget har skickats på remiss till Trafikverket Region Stockholm, Polisområde
Gotland samt Region Gotland för yttrande.

Trafikverket tillstyrker delvis förslaget och föreslår en områdesbestämmelse med
40 kilometer i timmen inom de områden som förslaget anger.
Utbyggnaden av Högklint, Fridhem och Ygne har ökat stort de senaste åren, vilket
medfört en ökad mängd fordon och oskyddade trafikanter som rör sig på de smala
vägarna i området. De aktuella områdena kan till viss del jämföras med
motsvarande bostadsområden som förklarats som tättbebyggt område där
områdesbeslut om hastighetsbegränsning är vanligt förekommande. Mot bakgrund
at de ökande antalet fordonsrörelserna i området och att många oskyddade
trafikanter rör sig på och utmed vägarna i Högklint, Fridhem och Ygne kan des
anses skäligt från trafiksäkerhetssynpunkt att hastighetsbegränsning ska gälla
inom de områden som förslaget från villaägareföreningen anger. En eventuell
hastighetsbegränsning ska vara enhetlig för hela området, 40 kilometer i timmen
är numer den hastighet som vanligtvis gäller i villaområden liknande de här
aktuella områdena. Att särskilja Högklintsvägen med en lägre hastighet torde inte
vara verkningsfullt.
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Polisområdet Gotland avstyrker förslaget.
Polisområdet anser inte att Kusevägen samt delar av Högklintsvägen skiljer sig
från andra vägar med hastigheten 50 kilometer i timmen. Sikten på aktuella
sträckor anses som god samt att antalet utfarter inte skiljer sig från andra vägar
med hastigheten 50 kilometer i timmen. Dock anser Polisområdet att det under
sommartid kan ske en sänkning då trafikintensiteten ökar och att det färdas
mer tung trafik på vägen under den perioden.

Region Gotland har ingen erinran mot förslaget.

En konsekvensutredning med förslag till lokala trafikföreskrifter om
områdesbestämmelser till 40 kilometer i timmen har skickats till
remissinstanserna, Högklints Villaägareförening, Fridhems pensionat samt
GEAB. Region Gotland samt Fridhems pensionat har yttrat sig och har inget att
erinra mot förslaget.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt att
sänka hastigheten till 40 kilometer i timmen på de enskilda vägarna inom
Högklintsområdet enligt förslaget från Trafikverket.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 10 kap. 1 § första stycket trafikförordningen (1998:1276), förkortad TrF,
framgår att särskilda trafikregler får meddelas genom lokala trafikföreskrifter för
en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för
ett område eller en färdled i terräng.

Av 10 kap. 1 § andra stycket TrF framgår att de särskilda trafikreglerna får avse
hastighetsbegränsning. Begränsning till lägre hastigheter får meddelas genom
lokala trafikföreskrifter av länsstyrelsen om det är motiverat av hänsyn till
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

Information
Detta beslut går inte att överklaga.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Flanking med Lena Norén som
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Trafikverket Region Stockholm, TRV 2021/16000, stockholm@trafikverket.se
Polisområde Gotland, A081.818/2021, registrator.stockholm@polisen.se
Region Gotland, TN 2021/888, registrator-tn@gotland.se
Högklints Villaägareförening, gunnar.smitterberg@gmail.com
Fridhems pensionat, info@fridhemspensionat.se


