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Samhällsbyggnadsförvaltningen                  
Bengt Andersson

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2022/0152
Datum 2022-09-29

Anpassad hastighet på Söravägen

Sammanfattning
Söravägen går mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen och fungerar som uppsamlingsgata för 
de fastigheter som ligger längs vägen samt de ”stickvägar” som ansluter från de enskilda 
vägföreningarna.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden beslutar
Att höja hastigheten på Söravägen från dagens 30 km/h till 40 km/h med undantag för de 
nordligaste 190 meter där vägen passerar Söralids förskola.

Bakgrund
Söravägen är en 800 meter lång väg som går mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen. Vägen 
är ca 7 meter bred och har 3 farthinder som gör att man inte kan mötas. Vägen fungerar som 
uppsamlingsgata och anslutande Margretelundsvägen har en hastighetsgräns på 40 km/h och 
Söralidsvägen en hastighetsgräns på 50 km/h. Anslutande vägar från enskilda vägföreningar är 30 
km/h. Hastighetsefterlevnaden är låg och vid trafikenhetens mätningar i september 2021 var 
snitthastigheten 38 km/h och den 85e percentilen var 45 km/h. Vägen saknar de 
hastighetsdämpande åtgärder som bör finnas på en väg som har 30 km/h som begränsning förutom 
de 3 platser där man inte kan mötas. Att höja hastigheten till 40 km/h skulle innebära en mer logisk 
hastighet i förhållande till vägens bredd och längd.
Undantag från hastighetshöjningen är de nordligaste 190 meter förbi Sörlids förskola, där det även 
finns ett upphöjt övergångsställe som tvingar ner hastigheten.
Polismyndigheten har inget att erinra om gällande förslag enligt bilaga 4.

Förvaltningens slutsatser
En hastighetshöjning är alltid kontroversiell men denna höjning är motiverad med tanke på vägens 
utformning samt ändamål. Därför föreslår vi att hastigheten ändras i enlighet med Bilaga 1 och 2.

Bilagor
1. Lokal trafikföreskrift 0117 2022:074
2. Lokal trafikföreskrift 0117 2022:075
3. Lokal trafikföreskrift 0117 2010:199
4. Yttrande från Polismyndigheten, 221013
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Per – Olof Kroon                        Bengt Andersson                                       
Tf. Avdelningschef Infrastruktur och anläggning Trafikingenjör

___________
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