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BAKGRUND OCH SYFTE
Ystads kommun har tagit beslut om att ta fram 
trafikprogram för kommunens mindre tätorter för att 
beskriva trafiksituationen i dessa. Tidigare har 
trafikprogram för Svarte och Löderup gjorts och i 
detta trafikprogram kommer Sövestad att studeras. 

Syftet med trafikprogrammet är att utifrån en 
nulägesbeskrivning beskriva behov och möjliga 
åtgärder tätorten har utifrån ett trafikperspektiv. Målet 
med programmet är att ta fram både övergripande och 
konkreta åtgärdsförslag som kommunen, ofta i 
samverkan med Trafikverket, kan arbeta vidare med. 
Åtgärderna är endast förslag och inga beslut har fattats 
kring att genomföra dessa. 

TRANSPORTPOLITISKA MÅL
Trafikprogrammets åtgärdsförslag för att utveckla och 
förbättra trafikmiljön i Sövestad är en viktig 
utgångspunkt för att nå de nationella övergripande 
transportpolitiska målen med tillhörande funktions- 
och hänsynsmål. Syftet med de transportpolitiska 
målen är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 
och långsiktig hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.  

Vid planering av transportsystemets utformning ska 
hänsyns tas till funktionsmålet. Målet innebär att 
hänsyn ska tas till transportsystemets utformning, 
funktion och användning, vilket i sin tur ska leda till 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet.

 Transportsystemet ska vara jämställt vilket innebär att 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Vid planering av en förbättrad 
trafikförsörjning är det viktigt att tänka på att 
medborgarnas resor ska förbättras, bidra till ett 
jämställt samhälle, utformas för personer med 
funktionsnedsättning, skapa möjligheter så att barn 
själva kan använda transportsystemet på ett säkert sätt 
samt förbättra kollektivtrafiken samt gång- och 
cykeltrafiken. 

Nollvisionen ingår i hänsynsmålet som innebär att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I 
hänsynsmålen ingår även att bidra till att miljö och 
kvalitetsmålen nås samt att bidra till ökad hälsa. 

TRAFIKSTRATEGINS MÅL
I Ystads kommuns trafikstrategi för 2019-2030 finns 
framtagna mål för kommunens trafik. Dessa är: 

• Kommunens olika unika karaktärer ska utvecklas och 
de positiva värden som finns ska förstärkas. 

• Hållbara trafikslag ska prioriteras i planeringen av 
trafiksystemet i kommunen.

• År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större del till 
fots, med cykel eller med kollektivtrafik och mindre 
med bil.

BAKGRUND
• Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik 
ska förbättras så att dessa transportsätt blir de naturliga 
valen. 

• Tillförlitligheten i det övergripande transportsystemet 
ska förbättras.

• Det totala antalet skadade ska minska och  ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt i trafiken i kommunen.

• Andelen av kommunens invånare som känner sig 
trygga i trafiken och på offentliga platser i kommunen 
ska öka.

• Andelen Ystadsbor som störs av buller ska minska. 

• De klimat- och hälsopåverkande utsläppen från trafik 
i kommunen ska minska. 

• Transporternas energianvändning ska minska.

AVGRÄNSNING
Trafikprogrammet omfattar tätorten Sövestad och 
vägen till Sövestads idrottsplats, öster om tätorten. 

Trafikprogrammet kommer endast innehålla 
beskrivningar, analyser och åtgärdsförslag som är 
trafikrelaterade och då primärt för följande trafikslag: 
gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik. Alla vägar 
oavsett väghållare ingår i analysen. 



TRAFIKPROGRAM SÖVESTAD –  YSTADS KOMMUN

5 

Trafikprogram är en bas för det  
strategiska trafikplanearbetet inom 
kommunen.

NULÄGESBESKRIVNING
Arbetet inleddes med att samla in relevant data. 
Underlagsmaterial som har använts för framtagande av 
trafikprogrammet är: 

• Gällande översiktsplan och samrådsversion av ny 
översiktsplan

• Cykelplan och cykelstrategi

• NVDB (Nationell vägdatabas)

• GIS-kartor från kommunen

• Olycksstatistik från olycksdatabasen STRADA

• Skånetrafikens hemsida

• Sammanställning byalagsärenden 

• Fokusprogram för Sövestad

FÄLTSTUDIER
I samband med nulägesbeskrivningen genomfördes 
även en inventering av byn i form av fältstudier under 
en vardagsförmiddag. Under fältstudierna studerades 
främst trafikmiljön utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och framkomlighet för samtliga trafikslag men med 
störst fokus på gående och cyklister.

METOD
ANALYS
Inventeringen och nulägesbeskrivningen analyserades 
sedan där brister och behov i trafikmiljön togs fram. 
Utifrån behovs- och bristanalysen arbetades både 
övergripande och konkreta åtgärdsförslag fram. 

WORKSHOP
Innan färdigställandet av rapporten gjordes en 
workshop om framtagna brister och behov samt 
åtgärdsförslag med berörda tjänstemän på Ystads 
kommun. Under denna workshop bearbetades 
åtgärdsförslagen ytterligare.

REMISS
En remissutgåva av rapporten skickades sedan till 
Trafikverket samt byalaget. En dialog har också skett 
med elever på Sövestads skola. Efter remissen har vissa 
justeringar gjorts.

Figur 1. Bild på entré till Sövestad från Högestavägen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tätorten Sövestad ligger 8 km norr om Ystad, se figur 
2. Byn har ett invånarantal på ungefär 370 personer 
och Sövestad är strategiskt beläget längs väg 13 mellan 
Ystad och Sjöbo, 15 km ifrån Sjöbo.

Sövestads styrkor som tätort anses vara 
samhällsservicen i form av både förskola och 
grundskola och ett starkt föreningsliv. Sövestad har 
god kollektivtrafik då orten trafikeras av linje 301 
mellan Ystad och Sjöbo som i högtrafik avgår var 15:e 
minut, vilket gör det möjligt att enkelt nå dessa två 
orter med stark arbetsmarknad och större utbud av 
service. 

FOKUS SÖVESTAD
År 2016 togs ett fokusprogram för Sövestad fram, här 
presenteras en sammanfattning från programmet med 
fokus på infrastruktur. 

Fokusprogrammet är ett dialogprojekt mellan politiker 
från samhällsbyggnadsnämnden, tjänstemän och 
representanter från byarna. De trafiksynpunkter som 
inkom under detta dialogprojekt var:

• Hastigheterna var för höga på både väg 13 och 
Krageholmsvägen, samt Byabacksvägen, den gamla 
byvägen som ibland används som smitväg.

• Önskemål om ytterligare en hållplats i byn, i höjd 

NULÄGESBESKRIVNING

med skolan. 

• Förbättra gångbanorna och fler övergångsställen.

• Bygga ut en gång- och cykelbana till idrottsplatsen. 

• Att hastigheten på Högestavägen sänks från 70 
km/h till 30 km/h redan vid idrottsplatsen. 

• Åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerheten inne i 

byn, såsom hastighetsreducerande hinder, fler 
fartkameror, fler hastighetsmätningar, samt blinkande 
ljus vid övergångsställen.

Sövestad

Skårby

Rögla

Baldringe

Bjäresjö

Sjörup

Svarte
Snårestad

Borrie

Öja
Hedeskoga

Ystad

Stora Herrestad

Köpingebro

Nybrostrand

Glemmingebro

Ingelstorp

Kåseberga

Löderup

Hagestad

Sandhammaren

Sövestad

Figur 2. Karta över Sövestads placering i kommunen.
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Figur 3. Bild på skolan i Sövestad. Figur 4. Karta över målpunkter i Sövestad.

MÅLPUNKTER
I Sövestad finns ett par större målpunkter, se figur 4. 

På Brantebacksvägen, längst norrut i Sövestad ligger 
Sövestad skola med klasser från F-6 med fritidshem, 
skolan har 135 elever. Det finns också en förskola 
bredvid skolan.

I centrala delarna av Sövestad ligger Sövestad kyrka 
och församlingsgård. En kommunal lekplats finns i 
byns norra del. Öster om tätorten på Högestavägen 
ligger idrottsplatsen med en aktiv idrottsförening som 
håller träning och aktiviteter för både pojkar och 
flickor mellan 3–16 år samt ett seniorlag för herrar. I 
utkanten av sydvästra delarna av Sövestad finns 
dessutom ett mindre antal verksamheter. 
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±0 200 400100 m

Sövestad

Sjöbovägen (väg 13)

Högestavägen

Ba
ld

rin
ge

vä
ge

n

Brantebacksvägen

Byabacksvägen

Krageholmsvägen

Salsbacksvägen



TRAFIKPROGRAM SÖVESTAD –  YSTADS KOMMUN

8 

Figur 5. Karta övre väghållare i Sövestad. Figur 6. Bild på väg 13.

BILTRAFIK
Biltrafikens huvudnät i Sövestad utgörs primärt av den 
statliga väg 13 (Sjöbovägen) som går rakt genom byn i 
nordsydlig riktning. Utöver väg 13 finns ytterligare fyra 
statliga vägar i byn, Krageholmsvägen, Högestavägen, 
Baldringevägen och Byabacksvägen. Resterande vägar 
inom tätorten är kommunala vägar med undantag från 
ett antal anslutande enskilda utfarter.

Väg 13 är en funktionellt prioriterad väg genom Skåne 
på regional nivå för personresor, kollektivtrafik och 
godstransporter och behöver därför vara framkomlig 
för alla typer av fordon. Det är förklaringen till att det 
inte finns några hastighetsreducerade åtgärder längs 
vägen, trots att vägens raka sträckning kan uppmuntra 
till att för höga hastigheter hålls genom byn. Vägen 
utgör idag en barriär i byn genom att den delar upp 
byn i en östlig och en västlig del. 

Av de mindre gatorna i Sövestad är merparten 
hastighetsbegränsade till 40 km/h, förutom 
Brantebacksvägen utanför skolan som under skoltid är 
reglerad till 30 km/h och Högestavägen som också är 
hastighetsbegränsad till 30 km/h. Högestavägen är en 
smal väg utan gångbanor och cykelbanor och där 
husen ligger nära vägen, vilket motiverar lägre 
hastigheter, se figur 7. Längs väg 13 är hastigheten 50 
km/h. Utanför tätort höjs hastighetsgränsen till 70 
km/h.
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Trafikmängder mätt i årsdygnstrafik (ÅDT) har 
hämtats från Trafikverkets nationella vägdatabas. Enligt 
mätning från 2015 är trafikflödet längs väg 13 ungefär 
4000 fordon/dygn, (tung trafik 11%). På 
Byabacksvägen mättes trafikflödet år 2014 till ungefär 
200 fordon/dygn (tung trafik 7%)  På Högestavägen 
utanför tätorten trafikerade cirka 650 fordon/dygn, 
(9% tung trafik) och på Krageholmsvägen utanför 
tätort passerade ungefär 650 fordon/dygn (tung trafik 
9%) 

Längs väg 13 finns en ATK-kamera (fartkamera) 
uppsatt i vardera riktningen. I södergående riktning 
sitter den norr om övergångsstället vid Salsbacksvägen 
och i norrgående riktning sitter den precis söder om 
busshållplatsen, se figur 7.  
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Figur 7. Karta över bilvägnätet genom Sövestad.
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Figur 8. Bild på hållplats vid väg 13.

KOLLEKTIVTRAFIK
Sövestad trafikeras av regionbusslinje 301 mellan Ystad 
och Sjöbo. Linje 301 avgår dagligen, med 15 minuters 
trafik i högtrafik på vardagar. I övrigt går bussen med 
turtäthet 30-60 minuter. 

Busslinjen följer väg 13 genom Sövestad och stannar 
vid hållplatsen, Sövestad kyrka, lokaliserad i Sövestads 
södra utkant, se figur 9. Hållplatsen ligger inom ett 
avstånd på 400 meter för det mesta av tätortsområdet, 
förutom området runt skolan i norr (650 meter) och 
bebyggelsen närmast idrottsplatsen i öster (700 meter).

Hållplatsen är devis tillgänglighetsanpassad enligt 
Skånetrafikens typritning. Det saknas till exempel vita 
plattor för synskadade. Hållplatsläget är utrustad med 
väderskydd och belysning i båda riktningar. På den 
östra sidan av väg 13 finns även ett väderskyddat 
cykelställ. Hastigheten sänks ungefär 130 meter söder 
om hållplatsläget från 70 km/h till 50 km/h och ca 60 
meter innan hållplatsläget finns en ATK-kamera 
(fartkamera). Övergångsställe saknas i direkt närheten 
av hållplatsen men gångpassagerna till hållplatsläget är 
tillgänglighetsanpassade med nedsänkt kantsten.
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Figur 9. Karta över kollektivtrafiknätet i Sövestad.
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Figur 10. Bild på gång- och cykelbana.

GÅNGTRAFIK OCH CYKELTRAFIK
I Sövestad finns det få gång- och cykelbanor. Det finns 
dock gångbana och cykelbana som leder till skolan, i 
övrigt hänvisas gående och cyklister att gå och cykla i 
blandtrafik, se figur 11. Det finns även gångbanor längs 
Krageholmsvägen. Dessa är dock smala och har bitvis 
dålig beläggning. 

Längs väg 13 finns en målad gångbana på västra sidan, 
vilket bedöms innebära bristande trafiksäkerhet. 
Gående kommer nära trafiken och i synnerhet den 
stora andelen tung trafik. På aktuell sträcka finns heller 
inga hastighetsdämpande åtgärder på biltrafiken. Det 
saknas helt cykelbana längs väg 13. 

Över väg 13 finns idag två friliggande övergångsställen. 
Det ena ligger vid korsningen väg 13/Högestavägen/
Krageholmsvägen och det andra ligger norr om 
korsningen med Baldringevägen. Det norra 
övergångsstället är ett viktigt övergångsställe till skolan 
för de barn som bor öster om väg 13. Övergångsstället 
saknar dock en mittrefug och är inte hastighetssäkrat. 
Det finns en ATK (fartkamera) placerad i södergående 
riktning vid övergångsstället men denna säkerställer 
inga låga hastigheter och den har ingen effekt på 
trafiken i norrgående riktning. Inte heller det södra 
övergångsstället har mittrefug eller är hastighetssäkrat. 
Även detta bedöms användas av barn som ska till och 
från skolan. 

Det saknas helt cykelpassager över väg 13 vid dagens 
befintliga övergångsställen. 

Det finns även ett friliggande övergångsställe på 
Krageholmsvägen. Även detta saknar mittrefug och 
hastighetssäkring, se figur 11. 

Under år 2019 byggdes en gång- och cykelbana mellan 
Sövestad och Hedeskoga som förbinder Sövestad med 
cykelnätet i Ystad tätort. Den nya gång- och 
cykelbanan leds in i Sövestad längs Byabacksvägen i 
blandtrafik. 

Idag saknas det helt några säkra gång- och 
cykelmöjligheter för barnen att ta sig mellan byn och 
idrottsplatsen. Det finns inga gång- eller cykelbanor 
längs Högestavägen. När tätorten slutar höjs dessutom 
hastighetsgränsen på Högestavägen till 70 km/h. 



TRAFIKPROGRAM SÖVESTAD –  YSTADS KOMMUN

13 

Figur 11. Karta över gång och cykeltrafik i Sövestad.
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Figur 12. Karta från samrådsversionen av Ystads kom-
muns kommande översiktsplan som visar framtida 
utbyggnadsplaner i Sövestad (skraffering).

SKOLSKJUTS 
Det är barn i grundskolan som bor i Hedeskoga och i 
de mindre byarna utanför Sövestad som har skolskjuts 
till Sövestad skola. Skolskjutsen till Sövestad skola 
angör utanför skolan på Brantebacksvägen. 

FRAMTIDA UTBYGGNADSPLANER
I kommande översiktsplan för Ystads kommun finns 
det planer på att låta tätorten växa genom att ett 
utbyggnadsområde på ungefär 7 hektar exploateras i  
byns östra delar för att knyta samman tätorten med 
idrottsplatsen, se figur 12.

Cykelbana mellan Ystad och Sövestad är färdigbyggd 
längs väg 13. I Ystads kommuns ”Cykelplan 2018-
2028” har dock identifierats ett behov av att fortsätta 
cykelbanan norrut till Sjöbo. Även en cykelkoppling till 
idrottsplatsen finns med i kommunens cykelplan. 

Det finns även en regional cykelvägsplan framtagen av 
Region Skåne för perioden 2018-2029 där ett antal 
prioriterade objekt pekas ut. Cykelväg norrut från 
Sövestad mot Sjöbo finns inte med i den regionala 
cykelvägsplanen. Inte heller cykelväg till idrottsplatsen 
finns med i den regionala planen.

OLYCKOR
Sjukvårdsrapporterade trafikolyckor är studerade i 
olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition) under en tioårsperiod, 2009-2018. 

Totalt har det rapporterats in 11 trafikolyckor, samtliga 
med måttliga eller lindriga skador som följd, se figur 
13. 

Fyra av olyckorna är singelolyckor där fotgängare och  
cyklister har trillat. Det har även inträffat två 
singelolyckor med motorfordon. Utöver dessa har det 
inträffat tre kollisionsolyckor mellan motorfordon, 
samtliga längs väg 13. 
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Figur 13. Karta över sjukvårdsrapporterade trafikolyckor från STRADA mellan åren 2009-2018.
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I det här kapitlet presenteras en sammanfattande 
trafikanalys med tillhörande åtgärdsförslag. Åtgärderna 
är endast förslag och inga beslut har fattats kring att 
genomföra dessa. I figur 14 ses en övergripande karta 
över platser med åtgärdsförslag. 

SAMMANFATTANDE TRAFIKANALYS
Infrastrukturen i Sövestad domineras av väg 13 som 
går rakt igenom byn och delar denna i en östlig och en 
västlig del. Idag finns inga trafiksäkra kopplingar över 
väg 13. Gående har två obevakade övergångsställen för 
att korsa väg 13 samt en tvivelaktigt avmålad gångbana 
längs vägen. För cyklister finns det varken cykelbana 
eller cykelpassager över väg 13. 

Hastighetsbegränsningen är 50 km/h och med en stor 
andel tung trafik gör att väg 13 inte bedöms vara en 
säker skolväg. Åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten över väg 13, för framförallt barnen, är 
därför nödvändiga. Parallellt med väg 13 finns mindre 
lokalgator där skolbarnen bör vistas. Mindre åtgärder 
för att förbättra tryggheten och säkerhet längs dessa 
kan därför vara aktuella för att undvika att barnen rör 
sig längs väg 13. 

Utöver åtgärder längs väg 13 finns det behov av en 
gång- och cykelbana till idrottsplatsen samt en generell 
hastighetsdämpning i samband med infarterna till byn. 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER

Figur 14. Karta över platser med föreslagna åtgärdsförslag
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Figur 15. Bild på lokalisering av åtgärd 1. Figur 16. Bild på södra övergångsstället på väg 13

1. KORSNINGSPUNKTER VÄG 13
Väg 13 går rakt genom byn, hastighetsgränsen är 50 
km/h och väghållare är Trafikverket. Längs med vägen 
finns en gångbana som är markerad med en vit linje i 
asfalten. Gångbanan bedöms utnyttjas i liten 
utsträckning. På sträckan finns två obevakade 
övergångsställen som är skolvägar till Sövestad skola.  

Problembeskrivning  
Många boende och skolbarn är i behov av att dagligen 
korsa väg 13, som är bred, rak och inbjuder till höga 
hastigheter. Andelen tung trafik är också hög. De båda 
övergångsställena saknar hastighetssäkring. Det finns 
visserligen två ATK (fartkameror) uppsatta i byn men 
dessa säkerställer inga låga hastigheter i 
korsningspunkterna. Det går fortfarande att hålla 50 
km/h eller högre förbi övergångsställena. 

En framtida utbyggnad av östra Sövestad kommer 
även leda till att fler gående och cyklister har behov att 
röra sig över väg 13 framförallt till och från skolan. 

Förslag till åtgärd  
På kort sikt bör man studera placeringen av befintliga 
övergångsställen och dess utformning. Den säkraste 
lösningen är att bygga fysiska ramper och säkerställa 
att passagen över övergångsstället är 30 km/h. Men då 
väg 13 är en prioriterad väg genom Skåne som ska ha 
hög och god framkomlighet för biltrafiken kan man 
istället anlägga aktiva farthinder, vilka dock är 

kostsamma.

I det långa perspektivet då byn växer och gång- och 
cykelflödet ökar från öster bör man istället överväga en 
planskild korsning framförallt vid det norra 
övergångsstället som leder till skolan.

Ett första steg bör dock vara att göra en ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie) för att utreda sträckan ytterligare. 

Konsekvensbeskrivning  
En hastighetsreducering kommer leda till en ökad 
trafiksäkerhet för alla, men framförallt för skolbarnen. 
Beroende på val av åtgärder kommer kollektivtrafikens 
och biltrafikens framkomlighet att påverkas i olika 
utsträckningar. 
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Figur 17. Bild på norra övergångsstället på väg 13
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Figur 18. Bild på lokalisering av åtgärd 2
Figur 19. Bild på Fårabacksvägen

2. ALTERNATIVA SKOLVÄGAR
Idag finns en avmålad gångbana längs väg 13 som 
bedöms ha bristande trafiksäkerhet, framförallt för 
skolbarnen då det inte finns någon separering från bil- 
och lastbilstrafiken. 

Parallellt med väg 13 finns idag, både på östra och 
västra sidan vägar som leder till och från skolan. Dessa 
bör nyttjas av skolbarnen. Parallellgatorna säkerställer 
dock idag inte en trafikmiljö med låga hastigheter. 

Problembeskrivning  
Det finns inga riktigt säkra skolvägar för barnen som 
bor i de östra delarna av Sövestad. Samtliga alternativa 
vägar har sina trafiksäkerhetsbrister.

Förslag till åtgärd  
Förslaget är att försöka göra om parallellgatorna till 
vägar med en säkerställd lugn trafikmiljö. Det kan 
göras genom att minska vägbredden. En gata av denna 
karaktär bör bitvis inte vara bredare än 4 meter. Bilar 
behöver inte kunna mötas överallt. Längs sträckan kan 
farthinder i form av gupp eller avsmalningar anläggas 
och vid eventuella avsmalningar kan träd och annan 
grönska komplettera gaturummet och förstärka den 
lugna trafikmiljön. Eftersom trafikflöden är låga kan 
cykling ske i blandtrafik om gatumiljön utformas för 
låga hastigheter. Utöver detta bör man se över att 
belysningen är tillräcklig.

Om åtgärder görs längs Fårabacksvägen och 
Salsbacksvägen bör man ta bort gångbanan längs väg 
13. 

Konsekvensbeskrivning  
Om satsningar görs på de alternativa skolvägarna för 
gående och cyklister samt att åtgärder görs vid 
övergångsställena kommer tillgängligheten och 
trafiksäkerheten att öka för alla och i synnerhet för 
barn och ungdomar. Framkomligheten för biltrafiken 
bör inte påverkas på grund av de låga trafikflödena. 

Figur 20. Bild på Salsbacksvägen
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3. BUSSHÅLLPLATSEN
I Sövestad finns det en busshållplats som håller en 
relativt bra standard. På östra sidan om väg 13 finns en 
anslutande cykelparkering med tak.  
 
Problembeskrivning 
Många pendlar dagligen in till Ystad för skola eller 
arbete och på den västra sidan saknas idag 
cykelparkering. Dessutom saknar hållplatsen viss 
tillgänglighetsanpassning. 

Förslag på åtgärd 
Det bör kompletteras med en cykelparkering på västra 
sidan av väg 13 i anslutning till busshållplatsen. Om yta 
inte finns i direkt anslutning till hållplatsläget kan en 
cykelparkering anläggas på bilparkeringsytan utanför 
kyrkan. 

Hållplatsen bör tillgänglighetsanpassas enligt 
Skånetrafikens typritning. 

Konsekvensbeskrivning 
Åtgärden skapar bättre tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och skapar förutsättningar för att resa 
mer hållbart.  

Figur 21. Bild på lokalisering av åtgärd 3. Figur 22. Bild på hållplats i Sövestad, söderut
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4. TÄTORTSPORT
Problembeskrivning 
Många överskrider hastighetsgränserna in i byn, 
framförallt från de mindre vägarna som Högestavägen 
och Krageholmsvägen men även längs väg 13 norrifrån 
kan hastigheterna vara höga in i byn. 

Det har även inkommit synpunkter att det önskas 
vänstersvängfält söderifrån in till skolan på 
Brantebacksvägen på grund av höga hastigheter i byns 
norra delar. 

Förslag på åtgärd 
En hastighetsreducerande åtgärd är att skapa 
tätortsportar till byn från samtliga väderstreck. 
Tätortsportar har ofta en god hastighetsdämpande 
effekt vid rätt utformning, vilket bidrar till att trafiken 
blir lugnare in och genom byn. I samband med att 
respektive väg utreds studeras även möjligheten att 
anlägga tätortsportar.    

Konsekvensbeskrivning 
Åtgärden skapar en ökad trafiksäkerhet genom lägre 
hastigheter in i byn från samtliga håll. En tätortsport 
bidrar även till byns identitet.     

Med en tätortsport norrifrån kommer hastigheterna 
vid korsningen med Brantebacksvägen in till skolan att 
minska, vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten i 
korsningen och det blir lättare att ta sig in och ut till 
skolan.

Figur 23. Bild på lokalisering av åtgärd 4.

Figur 25. Bild på förslag på plats för tätortsport på 
Krageholmsvägen
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Figur 24. Bild på förslag på plats för tätortsport på 
Högestavägen

Beroende av val av tätortsport (farthinder , 
sidoförskjutning och/eller avsmalning) kommer 
framkomligheten för biltrafiken och kollektivtrafiken 
att påverkas i olika grad. 
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5. KRAGEHOLMSVÄGEN
Problembeskrivning 
Längs delar av Krageholmsvägen finns idag en smal 
gångbana med dålig beläggning samt ett icke 
hastighetssäkrat övergångsställe.

Även korsningen Krageholmsvägen-Byabacksvägen är 
korsning som bör ses över då denna är stor med vida 
radier, vilket gör att passagen över gatan blir lång och 
motorfordon kan hålla hög hastighet genom 
korsningen. Även boende har påpekat att korsningen 
är otydlig och att bilister gärna sneddar i korsningen. 

Förslag på åtgärd 
Ett första steg är att studera om gångbanan längs 
Krageholmsvägen kan breddas. Om detta inte är 
möjligt bör beläggningen förbättras längs sträckan. I 
samband med att beläggningsåtgärder studeras på 
Krageholmsvägen bör man även utvärdera om 
befintligt övergångsställe ska finnas kvar och i så fall 
hastighetssäkras. 

Korsningen Krageholmsvägen-Bybacksvägen bör 
utredas separat och där en möjlig lösning kan vara att 
minska korsningens radier och på så sätt förbättra 
trafiksituationen för framförallt gående och cyklister 
samt dämpa hastigheterna genom korsningen. 

 Konsekvensbeskrivning 
Tillgänglighet och trafiksäkerhet förbättras för 
oskyddade trafikanter längs med sträckan. 

Figur 26. Bild på lokalisering av åtgärd 5.
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Figur 27. Bild på gångbana längs Krageholmsvägen.

Figur 28. Bild på korsningen Krageholmsvägen-Byabacks-
vägen.
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6. GÅNG- OCH CYKELBANA TILL 
IDROTTSPLATSEN

Problembeskrivning 
I dagsläget är det omöjligt att ta sig till och från 
idrottsplatsen med gång och cykel på ett säkert sätt. 
Det finns endast en smal vägren mellan byn och 
idrottsplatsen på Högestavägen, se figur 30. 
Rörelsebehovet för fotgängare och cyklister till 
idrottsplatsen bedöms vara stort eftersom det är många 
barn och ungdomar som är aktiva i idrottsföreningen.

Förslag på åtgärd 
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelbana som är 
separerad från motortrafiken mellan Sövestads by och 
idrottsplatsen. Denna bör placeras norr om 
Högestavägen och befintlig bebyggelse och ansluta, via 
den framtida exploateringen, till väg 13 i korsningen 
med Högestavägen/Krageholmsvägen. Exakt 
sträckning behöver studeras närmre men en gen och 
rak gång- och cykelbana som ansluter till befintlig 
passage är att föredra för att de västliga delarna av byn 
också ska få en tydlig koppling till idrottsplatsen.  

Konsekvensbeskrivning 
Åtgärden skapar en bättre tillgänglighet, framkomlighet 
och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fler 
barn och vuxna kan gå och cykla till idrottsplatsen.  
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Figur 29. Bild på lokalisering av åtgärd 6.

Figur 30. Bild på Högestavägen.



TRAFIKPROGRAM SÖVESTAD –  YSTADS KOMMUN

23 

7. MOBILITY MANAGEMENT
Med Mobility Management åtgärder arbetar man aktivt 
med att försöka främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen genom att förändra 
trafikanters attityder och beteenden.

Problembeskrivning 
Det finns idag ingen handlingsplan för mobility 
managementåtgärder i kommunen.

Förslag på åtgärd 
Det bör utredas vilken information och vilka 
kampanjer som kan göras för att öka andelen gång- 
cykel- och kollektivtrafikresor till förmån för 
biltrafikresor inom tätorten och till de större 
omkringliggande orterna, främst Sjöbo och Ystad.  

Insatser som kan vara möjliga är kampanjer för att få 
fler att välja cykel eller kollektivtrafik till arbetet i Sjöbo 
och Ystad eller information och kampanjer för att 
minska andelen barn som blir skjutsade till skolan och 
förskolan.

Konsekvensbeskrivning 
En ökad andel resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik bidrar till en bättre miljö och hälsa. 

SAMMANFATTANDE 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
I nedan tabell sammanfattas föreslagna åtgärder enligt 
Ystads kommuns vilja och ambitionsnivå. I tabellen 
ges dessutom ett förslag på om åtgärden bör 
genomföras på kort sikt (inom 5 år) eller lång sikt 
(inom 10 år). Dessutom redovisas vem som är 
väghållare. 

Tabell 1. Tabell över åtgärdsförslag, ansvarig väghållare samt genomförandetid. 
Åtgärd Ansvarig 

väghållare
Genomförandetid

1. Väg 13 ÅVS (åtgärdsvalsstudie) Trafikverket Kort sikt

     Väg 13 fysiska åtgärder Trafikverket Lång sikt

2. Alternativa skolvägar Ystads kommun Kort sikt

3. Busshållplatsen Trafikverket Kort sikt

4. Tätortsport Trafikverket Lång sikt

5. Krageholmsvägen Trafikverket Lång sikt

6. Gång- och cykelbana till idrotts-
platsen

Ystads kommun Lång sikt

7. Mobility management Ystads kommun Kort sikt
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Ystads kommun 2016, Fokus Sövestad- Attraktivitet i 
Sövestad idag och i framtiden. 

Ystads kommun 2019, Kommunen Ystad 2030 
-översiktsplan Ystads kommun, samrådshandling.

Ystads kommun: Trafikstrategi 2019-2030

Skånetrafikens hemsida, www.skanetrafiken.se

Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se

KÄLLOR
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