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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 Stora Herrestad 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 Stora Herrestad är en viktig 
utgångspunkt för att nå de nationella övergripande 
transportpolitiska målen med tillhörande funktions- 
och hänsynsmålen. 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 

BAKGRUND
fots, med cykel eller med kollektivtrafik och mindre 
med bil.

• 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 Stora Herrestad.

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.  
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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 Stora Herrestad

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. Efter remissen har vissa 
justeringar gjorts.

Figur 1. Bild på Landsvägen i Stora Herrestad.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Stora Herrestad ligger ungefär 7 kilometer nordöst om 
Ystad, se figur 2, och har ett invånarantal på cirka 330 
personer. Stora Herrestad är beläget i nära anslutning 
till väg 19 som går mellan Ystad och Kristianstad. 

Orten har ett strategiskt läge som boendeort mellan 
Ystad och Tomelilla. Stora Herrestad karaktäriseras av 
sina gamla byggnader med stort kulturhistoriskt värde 
och omgivande fina, stora träd bidrar också till ortens 
miljö. Flera av gårdstomterna i Stora Herrestad ligger i 
direkt anslutning till det öppna odlingslandskapet, 
vilket sätter sin prägel på byn, däribland den gamla 
kyrkan från 1100-talet och prästgården. 

FOKUS STORA HERRESTAD
År 2017 togs ett fokusprogram för Stora Herrestad 
fram och 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:

•  Trots att förbifarten byggts tycks hastigheterna i byn 
vara höga och boende önskar därför farthinder och 
lägre hastigheter. 

NULÄGESBESKRIVNING

• Gångbana och belysning är också något som saknas 
på vissa ställen. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som asfaltering och 
breddning av trottoar på vissa sträckor.

• Belysning på Karlfältsvägen mot förbifart samt på 
Krogaled önskas. 

Sövestad

Skårby

Rögla

Baldringe

Bjäresjö

Sjörup

Svarte
Snårestad

Borrie

Öja
Hedeskoga

Ystad

Stora Herrestad

Köpingebro

Nybrostrand

Glemmingebro

Ingelstorp

Kåseberga

Löderup

Hagestad

Sandhammaren

Stora Herrestad

• Önskemål om lägre hastigheter även en bit utanför 
byn. 

• Cykelvägen längs med förbifarten är obehaglig. 

Figur 2. Karta över Stora Herrestads placering i kommunen.
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Figur 4. Karta över målpunkter i Stora Herrestad

Figur 3. Bild på Stora Herrestad kyrka

MÅLPUNKTER
I Stora Herrestad finns några målpunkter. En 
målpunkt är kyrkan som ligger i norra delen av byn 
längs med Landsvägen. En annan målpunkt är 
grönområdet mitt i byn där det finns en lekplats, 
boulebana och en återvinningsstation. På denna plats 
har kommunen mindre ombyggnadsplaner för att rusta 
upp och förbättra platsen ytterligare. 

Längs med Landsvägen finns också ett par mindre 
målpunkter som ett hembygdsmuseum, ett gammalt 
gästgiveri som numera är bed and breakfast, ett 
äldreboende och ett café.
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Figur 5. Karta över väghållare i Stora Herrestad

Figur 6. Bild på Landsvägen

BILTRAFIK
Fram till sommaren 2016 fungerade Landsvägen 
genom Stora Herrestad som en genomfartsled för väg 
19 mellan Ystad och Kristianstad där cirka 6 000 
fordon/dygn (tung trafik 10 %) passerade. Under 
sommaren 2016 stod en ny vägsträcka öster om Stora 
Herrestad klar, vilket resulterade i att trafiken minskade 
radikalt i Stora Herrestad. Idag passerar cirka 400 
fordon/dygn (tung trafik 7 %) genom byn. 

Både väg 19 och Landsvägen är statliga vägar. Även 
Karlfältsvägen i byns norra del är en statlig väg som 
kopplar ihop väg 19 med byn, se figur 5. På 
Karlsfältsvägen passerar idag cirka 750 fordon/dygn 
(tung trafik 7 %).

Resterande vägar inom tätorten har kommunal 
väghållning, med undantag från ett antal anslutande 
enskilda utfarter.

På väg 19 är hastighetsbegränsningen 100 km/h och 
på Landvägen är tillåtna hastigheten 40 km/h och det 
gäller även de mindre vägarna i byn, se figur 7. På väg 
19, precis norr om byn passerar cirka 6 400 fordon/
dygn (tung trafik 11 %). 

Beläggningen på de större vägarna genom Stora 
Herrestad är bra och de asfalterades om i samband 
med att förbifarten på väg 19 öppnades.
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Figur 7. Karta över bilvägnätet genom Stora Herrestad
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Figur 8. Bild på hållplats vid väg 19

KOLLEKTIVTRAFIK
Stora Herrestad trafikeras av regionbusslinje 337 som 
går mellan Tomelilla och Ystad samt av 
SkåneExpressen 4 som går mellan Kristianstad och 
Ystad. 

Med SkåneExpressen 4 tar det 10 minuter till Ystad. 
Denna linje går med en turtäthet en gång i timmen 
med några extra turer i högtrafik på vardagar.

Regionbuss 337 tar 12 minuter till Ystad och går med 
ett par turer på vardagar, morgonen och 
eftermiddagen. Linje 337 har inga turer på helgen. 

Busshållplatsen ligger utanför byn längs med väg 19, se 
figur 9. Hållplatsen har väderskydd, cykelparkering, 
belysning och är tillgänglighetsanpassade i båda 
riktningarna.  Det är trafiksäkert att ta sig till 
hållplatsen både med gång och cykel. Hållplatsen på 
den östra sidan nås via en gång- och cykeltunnel. 

Vid den nya busshållplatsen finns även en 
pendlarparkering på västra sidan av väg 19. 

Sedan kollektivtrafiken flyttades från Landsvägen till 
väg 19 har tillgängligheten blivit sämre för de boende. 
Dock har restiden till Ystad kortats ner något och 
standarden på hållplatsen har förbättrats. Hastigheterna 
på trafiken förbi hållplatsen är höga (tillåten 
hastighetsgräns 100 km/h), vilket kan påverka 
resenärernas trygghet och trafiksäkerhet på platsen, 

speciellt för barnen. Även hållplatsens relativt ensliga 
placering utanför byn kan påverka tryggheten negativt, 
speciellt under dygnets mörkare delar. 
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Figur 9. Karta över kollektivtrafiknätet i Stora Herrestad
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Figur 10. Bild på ej hastighetssäkrat övergångsställe på            
Landsvägen

GÅNGTRAFIK OCH CYKELTRAFIK
Längs med Landvägen finns det gångbana på västra 
sidan och en avmålad cykelbana utan separering från 
biltrafiken på en bit av östra sidan. Mitt på sträckan 
finns ett icke hastighetssäkrat övergångsställe, se figur 
10. 

På Karlfältsvägen i norra delen av byn finns det under 
en kort sträcka en trottoar för gångtrafikanter medan 
cyklister får cykla i blandtrafik. 

I samband med att nya väg 19 öppnades byggdes även 
en ny gång- och cykelkoppling till och från byn via en 
tunnel. Den nya gång- och cykelbanan fortsätter sedan 
längs väg 19 till Ystad på östra sidan, se figur 11. 

SKOLSKJUTS 
Det finns två hållplatser för skolskjutsar i byn, se figur 
9. En av dessa ligger i anslutning till Karlsfältsvägen 
och den andra finns vid lekplatsen inne i byn. Vid 
Karlsfältsvägen saknas idag gångbanor, vilket är 
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt för skolbarnen. 
Önskemål om gångbanor på Karlfältsvägen har även 
kommit upp i andra sammanhang via bylaget. 

Vid hållplatsen på grusplanen har barnen god 
trafiksäkerhet. Barnen har själva via fokusprogrammet 
uttryckt att denna hållplats är bra att bli hämtad och 
lämnad vid. Här finns dessutom byns enda lekplats. 
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Figur 11. Karta över gång- och cykeltrafik i Stora Herrestad
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Figur 12. Karta från samrådsversionen av Ystads kommuns över-
siktsplan som visar framtida utbyggnadsplaner i Stora Herrestad 
(skaffrerad yta).

FRAMTIDA UTBYGGNADSPLANER
I kommunens kommande översiktsplan pekas två nya 
områden för utveckling av bostäder ut i Stora 
Herrestad, se figur 12. Totalt utgör ytorna omkring 25 
hektar. Inom övriga delar av tätorten är det möjligt att 
komplettera med bebyggelse genom förtätning. Planen 
är att bebyggelse bör anpassas till befintliga 
bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och 
material.

För kollektivtrafiken planerar Skånetrafiken för att 
SkåneExpressen 4 ska ingå i Superbusskonceptet, 
vilket innebär åtgärder för att förbättra framkomlighet 
och komfort för linjen. Ett led i detta har varit att flytta 
hållplatsen ut till väg 19.  

I Stora Herrestad finns idag inga planer på ytterligare 
infrastrukturförändringar. I samband med att väg 19 
byggdes om gjordes mindre åtgärder på Landsvägen till 
exempel breddning av gångbana, asfaltering och 
målning av cykelbana. 

OLYCKOR

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

Totalt har det rapporterats in 14 trafikolyckor, se figur 
13. En av dessa olyckor har allvarliga skador som följd 
och resterade olyckor har måttliga eller lindriga skador 
som följd. 

Det kan konstateras att det endast har inträffat en 
olycka (singelolycka med cykel) efter att trafiken på väg 
19 flyttades från Landsvägen till förbifarten sommaren 
2016. Samtliga övriga trafikolyckor har inträffar före 
sommaren 2016.

Nedan följer en sammanställning av olyckorna i byn 
före sommaren 2016: 

Sju av trafikolyckorna är kollisionsolyckor mellan 
motorfordon. Samtliga av dessa olyckor har måttliga 
eller lindriga skador som följd. 

Genom byn har det inträffat två singelolyckor med bil 
varav en med allvarlig skada som följd. I 
rapporteringen kan utläsas att denna är relaterad till 
hög hastighet.

Det har även inträffat tre singelolyckor bland cyklister 
samt en singelolycka med moped. Utöver dessa har det 
även inträffat en trafikolycka mellan två cyklister. 
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Figur 13. Karta över sjukvårdsrapporterade trafikolyckor från STRADA mellan åren 2009-2018. Den olycka som skett 
efter väg 19 byggdes om är inringad.
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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
I Stora Herrestad kan konstateras att byn har fått en 
helt annan karaktär efter att förbifarten byggdes. 
Trafikflödena är lägre, det är en lugnare och tryggare 
bymiljö. Trots detta påpekar boende fortfarande att 
hastigheterna är höga i byn samt att det saknas gång- 
och cykelbanor, främst på Karlfältsvägen. 

Slutsatsen är att Landsvägen fortfarande har karaktären 
av en genomfartsväg i byn. Gatan är bred, rak och 
därmed kan bjuda in till höga hastigheter. Landsvägen 
upplevs fortfarande som en barriär i byn. I följande 
kapitel ges förslag på åtgärder som kan göras för att 
skapa en gata i byn som inte upplevs som en barriär 
och har en trafikmiljö som är anpassad för gående och 
cyklister. 

Även Karlfältsvägen har mindre brister, framförallt 
saknas gångbanor till skolskjuts. 

Utöver det bedöms de mindre vägarna i byn fungera 
bra och det är positivt med de satsningar som gjorts 
för gång- och cykeltrafiken till och från 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 Landsvägen norra delen 

1. LANDSVÄGEN
I och med att väg 19 har dragits om har byn fått en 
helt ny trafiksituation. Utöver detta har Trafikverket 
gjort mindre åtgärder på Landsvägen, till exempel 
breddat gångbanan på västra sidan och förlängt denna 
norrut samt asfalterat om vägen.  Trafikverket är 
väghållare på Landsvägen och hastighetsbegränsningen 
är 40 km/h. 

Problembeskrivning  
Landvägen går genom byn och är numera en gata med 
lite trafik men har i princip samma sektion och 
utformning som tidigare. Gatans raka och breda 
karaktär i förhållande till trafikmängden ger fortsatt 
bilden av att den är en genomfartsväg och kan 
upplevas som en barriär för byn. Landvägen bör 
omgestaltas och anpassas till dagens trafiksituation. 

Trots att trafiken har minskat inkommer fortfarande 
synpunkter och önskemål om hastighetsdämpande 
åtgärder och fler gångbanor i byn.  

Förslag till åtgärd  
Förslaget är att göra om Landsvägen till en gata med 
bykänsla. Det kan göras genom att minska 
körbanebredden. En gata av denna karaktär bör inte 
vara bredare än 5,5 meter, vilket medger att en lastbil 
och en bil kan mötas. 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 på 
Landsvägen kan cykling ske i blandtrafik om 
gatumiljön utformas för låga hastigheter.

Konsekvensbeskrivning  
En lugnare trafikmiljö skulle förbättra boendemiljön 
och trivsel i byn. Framkomligheten och 
trafiksäkerheten kommer också att öka tack vare de 
hastighetsreducerande åtgärderna. Bedömningen är att 
framkomligheten för biltrafiken påverkas i mindre 
omfattning eftersom flödena är låga på vägen. 
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Figur 17. Bild på Landsvägen söderut
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2. KARLFÄLTSVÄGEN
Karlfältsvägen kopplar ihop väg 19 med byn och har 
därmed fått något mer trafik efter att väg 19 drogs om. 
Trafikverket är väghållare.  

Problembeskrivning  
Problemet längs Karlfältsvägen är framförallt avsaknad 
av gångbana och belysning på delar av vägen. Då det 
idag finns en skolbusshållplats bör det även finns en 
säker gångväg för barnen till hållplatsläget. Detta är 
även något som boende har påpekat i samband med 
fokusprogrammet för byn. 

Även korsningen mellan Karlfältsvägen och 
Landsvägen är problematisk eftersom korsningen 
ligger i en snäv kurva med dålig sikt på flera håll. 

Förslag till åtgärd  
Det finns behov av att utreda placering av 
skolbusshållplats och möjligheten att komplettera med 
gångbana längs Karlfältsvägens västra del, från 
befintlig gångbana till hållplatsläge för skolbuss. Om 
plats finns bör även en busskur anläggs vid 
hållplatsläget. Framtagande av åtgärder ska ske i 
samråd med Trafikverket. 

I korsningen med Landsvägen bör man utreda om 
regleringen är rätt i korsningen. Initialt bör man dock 
göra platsstudier samt hastighetsmätningar för att 
förstå problembilden. Möjliga åtgärder kan vara att 
ändra väjningsplikten eller införa stopplikt.

Figur 18. Bild på lokalisering av åtgärd 2. 

Figur 19. Bild på Karlfältsvägen västerut -saknas gångbana 
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Figur 20. Bild på Karlfältsvägen vid den snäva svängen 

Konsekvensbeskrivning  
En kompletterande gångbana kommer framförallt att 
öka trafiksäkerheten för skolbarnen. För biltrafiken 
bedöms inte framkomligheten påverkas nämnvärt då 
trafikflödena är låga på Karlfältsvägen. 
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3. 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 Tomelilla och Ystad.  

Det kan till exempel vara kampanjer för att få fler att 
åka kollektivt när SkåneExpressen 4 planeras bli ett 
superbusskoncept eller att uppmärksamma den nya 
cykelbanan till Ystad. Avståndet till Ystad är endast 7 
kilometer, vilket är ett bra cykelpendlingsavstånd.

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

SAMMANFATTNING 
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. Landsvägen Trafikverket Lång sikt

2. Karlfältsvägen Trafikverket Kort sikt

3. Mobility management-åtgärder Ystads 
kommun

Kort sikt
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Ystads kommun (2017) Fokusprogram Stora 
Herrestad. 

Ystads kommun (2019) Samrådsversion av kommande 
ÖP: Kommunen Ystad 2030

Ystads kommun: Trafikstrategi 2019-2030

Skånetrafikens hemsida, www.skanetrafiken.se

Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se 

KÄLLOR
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