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Remissyttrande - Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 
2014-2025 

Förslag till beslut 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd föreslår Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommunstyrelser besluta. 

1. Generellt ställer sig kommunerna i norra Örebro län bakom den 
anpassning av hastighetsgränscr som föreslås. En viktig synpunkt 
som dock måste beaktas är restiderna för arbetspendling mellan 
huvudorterna. Här måste vi samarbeta för att skapa så bra och 
snabba kommunikationer som möjligt. 

2. Kommunerna i norra Örebro län har inga synpmtlcter på den 
nationella rapporten. 

3. När det gäller sträckan riksväg 50 Lindesberg-länsgräns, så finns det 
delar som har stora brister i dagsläget. Det kan motivera en sänkning 
under nuvarande föreslagen målstandard. Med tanke på hur viktigt 
detta stråk är för gods- och persontransporter bör en åtgärdsvalstudie 
genomföras för att belysa om det films andra åtgärder som kan bidra 
till att uppnå de transportpolitiska målen och nuvarande målstandard. 

4. På sträckan länsväg 249, från riksväg 50-länsgräns är dagens 
målstandard 100 km/h. Det är i dagsläget inte möjligt att uppnå utan 
åtgärder, därför behöver det genomföras en noggratm analys för att 
uppnå den aktuella målstandarden. Länsväg 249 är ett viktigt stråk 
för gods- och persontransporter mellan riksväg 50 norrut och E 18 i 
östlig riktning. 

5. På riksväg 63 och länsväg 244 från Grythyttan-Hällefors, är dagens 
hastighet 90 lan/h till största delen. Enligt planerna ska en gång- och 
cykel väg byggas mellan Grythyttan och Hällefors. Genomförs det 
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projektet kan det vara motiverat med en sänkning till 80 km/h. Om 
projektet inte genomförs bör andra åtgärder övervägas för att behålla 
dagens hastighet. 

6. På länsväg 244 från riksväg 50-Gyttorp, är förslaget på målstandard 
en höjning från 90 km/h till 100 km/h. Att då sänka hastigheten till 
80 km/h verkar inte genomtänkt. Genomför istället åtgärder på delar 
som behöver förbättras för att få till en miltseparering på hela 
sträckan. 

Ät·enclcbeskrivning 

Trafikverket har skickat ut en remiss som omfattar ett förslag för 
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard för planperioden 2014-2025. 

Trafikverkets uppdrag är att systematiskt arbeta med att anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas standardför att uppnå ett effektivt och 
säkert transportsystem. 
Förslaget har två delar en nationell och en regional rapport. Vi svarar endast 
på den regionala rapporten, då det är den som berör de vägar som är i våii 
närområde. 

Förslaget ska vara Trafikverket tillhanda senast den 1 juni 2016. 

Ärendets beredning 

Bergslagens Miljö och Byggförvaltning och Bergslagens kommunalteknik 
har som ansvariga för trafikfrågor för kommunerna i norra Örebro län tagit 
del av förslaget till systematisk anpassning av hastighetsgränser. 

Enligt delegation 

c#t~01_ 
f.ristine Andersson 
Ordförande 
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