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Konsekvensutredning 1 (3) 

Datum Ärendebeteckning 

2023-01-18 258-6808-2022 

Sändlista 

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning  

Regeländring  
Den regeländring som är aktuell är Länsstyrelsen i Södermanland läns 
förslag till lokal trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning på del av 
enskild väg 13951, Valla, Katrineholms kommun. Förslag till föreskrift 
bifogas. 

Problembeskrivning  
Änglagården Omsorg AB har inkommit till Länsstyrelsen med en 
framställan om lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning 
till 30 km/tim förbi Änglagården vårdhem, enskild väg 13951, Valla, 
Katrineholms kommun. 

Vårdhemmet, som ligger nära vägen kan jämställas med skola eller 
motsvarande. Många av de boende har olika funktionsnedsättningar och 
detta bidrar till att de inte är medvetna om hur man beter sig när fordon 
nalkas. Parkering till boendet finns på båda sidor om vägen. 
Länsstyrelsen har besökt platsen och kan konstatera att särskilt vid färd i 
sydostlig riktning är sikten skymd varför det är svårt för trafikanter att 
förutse parkeringen. Därmed kan det antas att trafikanter inte har 
möjlighet att anpassa färdhastigheten i tillräcklig grad. 

Polismyndigheten ser liksom den sökande behovet av att trafiksäkerheten 
på den berörda vägsträckan behöver förbättras. Polismyndigheten tillstyrker 
därför en hastighetsbegränsning enligt förslaget. 
Effekten av att en hastighetsbegränsning till 30 km/tim är att 
trafikmiljön blir säkrare. 

Alternativ 1 – bibehållen hastighetsbegränsning  
Länsstyrelsen konstaterar att parkering och vissa byggnader vid 
Änglagårdens HVB-hem ligger mycket nära aktuell 
vägsträcka. Vägen går rakt igenom parkeringsområdet. 
Att vägen har genomfart vid en parkering är mycket svår att förutse vid 
färd sydostlig riktning mot väg 57 då sikten är något skymd. Att 
bibehålla hastighetsbegränsningen 70 km/tim synes därmed inte vara 
tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Postadress:611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland/personuppgifter 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland/personuppgifter
mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se
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Alternativ 2 – en  sänkning av aktuell hastighetsbegränsning från  
70 km/tim till 50 km/tim  

Effekten av en nedsättning av hastighetsbegränsningen till 50 km/tim är 
förvisso att trafikmiljön på den aktuella vägsträckan blir säkrare om 
hastighetsbegränsning införs. På grund av att vägen går genom en 
parkering som är i nära anslutning till ett HVB-hem anser Länsstyrelsen 
dock att en nedsättning av hastighetsbegränsningen till 50 km/tim inte i 
tillräcklig grad ombesörjer erforderlig förbättring av trafiksäkerheten på 
platsen. 

Alternativ 3 – en  sänkning av aktuell hastighetsbegränsning från  
70 km/tim till 30 km/tim  
Enligt praxis kan en hastighetsbegränsning om 30 km/tim vara rimlig på 
sträckor som går förbi t.ex. en skola eller motsvarande. Den aktuella 
vägsträckan är smal och går genom en parkering som återfinns i nära 
anslutning till ett HVB-hem. På HVB-hemmet bor det personer som inte 
alltid har möjlighet att fatta korrekta beslut i trafiken. Därmed anser 
Länsstyrelsen att det finns fog för en sänkning av 
hastighetsbegränsningen till 30 km/tim. Effekten av alternativ 3 är att 
trafikmiljön på den aktuella vägsträckan blir säkrare om 
hastighetsbegränsning införs. Eftersom den enskilda vägen inte heller är 
särskild trafikerad så bör nedsättningen av hastighetsbegränsningen inte 
ha alltför negativ inverkan på pendling och eventuella transporter. 

Berörda  
Samtliga trafikanter som trafikerar aktuell vägsträcka. 

Kostnader och övriga effekter  
De kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskriften är begränsade och 
kostnaderna utgörs av tillkännagivandet av föreskriften i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av 
vissa trafikföreskrifter och vägmärkesförordningen (2007:90). Då det är 
en kort sträcka som berörs bedöms införandet av föreskriften påverka 
trafikanterna på aktuella vägar i liten utsträckning. 

Europeiska unionen  
Föreskriften bedöms inte påverka Sveriges skyldigheter i anledning av 
anslutningen till Europeiska unionen. 

Tidpunkt för ikraftträdande  
Föreskriften beräknas träda i kraft 6 veckor efter att beslut fattats i 
ärendet. 
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Informationsinsatser  
Några ytterligare informationsinsatser utöver tillkännagivandet och 
skyltning bedöms inte nödvändiga 

Bestämmelser som konsekvensutredningen  grundar sig 
på  
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning ska en myndighet innan myndigheten beslutar om 
föreskrifter eller allmänna råd, så tidigt som möjligt 1. utreda 
föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och 
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och 2. ge statliga 
myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, näringslivet och 
andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs 
tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. 

Alla som önskar inkomma med yttrande kan göra detta genom att 
förslaget och konsekvensutredningen hålls tillgänglig på 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns hemsida 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland. 

Eventuella yttranden ska inkommit till Länsstyrelsen senast den 
februari 2023. Uppge diarienummer 258-6808-2022 på yttrandet. 
Yttrandet ska vara skriftligt. Yttrandet kan skickas med e-post till 
sodermanland@lansstyrelsen.se eller skickas via post till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. 

Anna-Karin Löfgren 

Sändlista: 
Sökanden 
Väghållaren 
Polismyndigheten, registrator.ost@polisen.se
Trafikverket Region Öst, trafikverket@trafikverket.se 

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
mailto:registrator.ost@polisen.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se
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 04TFS 2023:xx  
 

Länsstyrelsen Södermanlands läns FÖRSLAG lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskild väg 
13951.2 vid Valla, Katrineholms kommun;  

beslutade den xx januari 2023.  
(258-6808-2022)  
 
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 10 kap. 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276).  
 
1 § På enskild väg 13951.2 mellan 350 meter sydost om väg 57 och 600 meter sydost om väg 
57 får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.  
 
________________  
 
Dessa föreskrifter gäller från och med den xx mars 2023.  

 
På Länsstyrelsens vägnar  
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