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Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning på en del av 
Vettekullavägen (20231.2) i Karlshamns 
kommun

1. Vad är problemet och vad ska uppnås?
Vid handläggningen av ett ärende hos Länsstyrelsen har 
uppmärksammats att den utmärkta hastighetsbegränsningen på 
Vettekullavägen är 50 km/tim. Detta är trots att vägen ligger utanför 
tättbebyggt område och saknar en gällande lokal trafikföreskrift om 
hastighetsbegränsning till lägre hastighet än bashastigheten (70 
km/tim). Länsstyrelsen har undersökt arkiverat material i syfte att 
identifiera eventuella äldre ärenden kopplade till Vettekullavägen som 
skulle kunna förklara uppkomsten av skyltningen. Något sådant 
ärende kunde inte hittas hos Länsstyrelsen.

Med hänsyn till vägens standard och övriga förhållanden på plats samt 
med beaktande av att befintlig skyltning har funnits uppsatt under en 
längre tid inledde Länsstyrelsen ett ärende för att utreda behovet av 
lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på hela eller en del av 
Vettekullavägen i Karlshamns kommun. I ärendet har ett yttrande från 
Trafikverket hämtats in. Av Trafikverkets yttrande framgår bl.a. 
följande.

Vettekullavägen (20231.2) är en enskild väg med statligt driftbidrag, som 
ligger utanför tättbebyggt område. Utanför tättbebyggt område kan 
Länsstyrelsen besluta om LTF om hastighetsbegränsning på en enskild 
väg. En fråga i sammanhanget är var gränsen går för längden på den 
sträcka där länsstyrelse beslutar enligt bemyndigandet i 10 kap. 1 § andra 
st. 15. Med beaktande av ett tidigare avgjort överklagande finns det 
sannolikt inte stöd för en föreskrift som omfattar hela eller större delen av 
vägens längd.

På sträckan mellan Kolleviksvägen – Kullaviksvägen (ca 1,6 km) är 
vägbredden 5,5-6 m. Vägen är belagd. Trafikverket saknar närmare 
uppgifter om trafikmängd på vägen, enbart att vägen har trafik-klass 
”Hög” vilket innebär att trafikmängden är större än 125 fordon/dygn. 
Längs den aktuella vägsträckan finns en GCM-bana (gång, cykel och 
moped klass II) med vägbelysning. Norr om vägen ligger samlad 
bebyggelse i stort sett utmed hela sträckan. Siktförhållandena längs vägen 
bedöms som goda utmed större delen av sträckan. I anslutning till 
Kullaviksvägen, där GCM-banan slutar, finns ett övergångsställe.
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Öster om Kullaviksvägen har vägen en sämre standard. Vägen är belagd 
och har en vägbredd på 4-5 m. Bebyggelsen är gles utmed sträckan och 
vägbelysning saknas.

Vettekullavägen torde i första hand användas av fast- och sommarboende i 
området varför förhållandena på platsen inte kan anses vara obekanta för 
trafikanterna utmed sträckan.

Vägens standard är sådan att hastigheten är självförklarande, dvs. det bör 
vara uppenbart för trafikanter att hastigheten måste anpassas efter rådande 
förhållanden. Detta gäller särskilt för sträckan öster om Kullaviksvägen 
där ”bekväm” körhastighet inte överstiger 40 km/tim.

Utanför tättbebyggt område gäller bashastighet och enligt 
trafikförordningen tillåts avsteg från bashastigheten endast i särskilda fall. 
Detta stöds också av praxis i överklagningsärenden beslutade av 
Transportstyrelsen. På bashastighetsvägar går det inte eller är det sällan 
lämpligt att köra fort med hänsyn till vägens utformning/standard och de 
allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen.

På enskilda vägar har väghållaren (vägens ägare) rätt att utföra 
hastighetsdämpande åtgärder. På enskilda vägar med statligt driftbidrag 
ska samråd ske med Trafikverket. Det finns även möjligheter för vägens 
ägare, att i kombination med fysiska åtgärder, rekommendera lägre 
hastighet genom användning av vägmärke E11, Rekommenderad lägre 
hastighet. Vägens ägare kan även använda varningsmärken för att varna 
för en fara och upplysa om farans art.

Länsstyrelsen har därefter haft ett samråd med Karlshamns kommun 
gällande områdets utveckling och möjliga lösningsalternativ för 
Vettekullavägen. Vid samrådet framkom att kommunen i dagsläget 
inte har några planer på att ta över väghållaransvaret för 
Vettekullavägen eller besluta om ett tättbebyggt område för 
Vettekulla.

Länsstyrelsen har därefter besökt Vettekullavägen och tagit del av 
förhållanden på plats.

Utifrån uppgifter framkomna vid utredningen har Länsstyrelsen 
arbetat fram ett förslag till lokal trafikföreskrift om 
hastighetsbegränsning på en del av Vettekullavägen. Med stöd i 10 
kap. 1 § p15 trafikförordningen får Länsstyrelsen meddela lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till lägre hastighet för viss 
vägsträcka om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön.

Med hänsyn till trafiksäkerheten finner Länsstyrelsen att det är 
motiverat att meddela en lokal trafikföreskrift om 
hastighetsbegränsning på en del av Vettekullavägen mellan 
Kolleviksvägen och Kullaviksvägen. Utmed större delen av sträckans 
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norra sida finns en samlad bebyggelse och antal boende i området 
ökar kontinuerligt i takt med fortsatt exploatering. Detta påverkar både 
trafikmängd på sträckan och ökar antal oskyddade trafikanter som 
vistas utmed vägen. Längs med sträckans södra sida finns ett stort 
antal bryggor med bl.a. badmöjligheter, vilket innebär att oskyddade 
trafikanter har ett behov av att regelbundet korsa vägen. Utifrån 
ovanstående finner Länsstyrelsen att lokala förhållanden utmed det 
föreslagna avsnittet skiljer sig från vad som är normalt för en typisk 
landsbygdsväg där bashastigheten gäller, vilket motiverar behovet av 
hastighetssänkning på detta avsnitt.

Förslag på lokala trafikföreskrifter:

1§ På enskild väg 20231.2 (Vettekullavägen) mellan enskild väg 20231.1 
(Kolleviksvägen) och Kullaviksvägen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 50 kilometer i timmen.

2. Vilka alternativa lösningar finns och vad blir 
effekterna om någon reglering inte kommer till stånd?

2.1. Ingen åtgärd vidtas
Ett alternativ är att inte vidta någon åtgärd alls. Följden av utebliven 
reglering skulle i så fall bli att befintlig skyltning med 
hastighetsbegränsning till 50 km/tim tas ner, eftersom den saknar rättsligt 
stöd, och att den högsta tillåtna hastigheten på Vettekullavägen återgår 
till bashastigheten, dvs. 70 km/tim. Detta skulle enligt Länsstyrelsens 
bedömning påverka trafiksäkerheten i området negativt.

Utredningen i ärendet har visat att utmed vägavsnittet mellan 
Kolleviksvägen och Kullaviksvägen ligger samlad bebyggelse i stort sett 
utmed hela sträckan. Situationen i området kan beskrivas som 
expansiv under de senaste åren. Karlshamns kommun har under 2003 
utfärdat ett program för detaljplan gällande området Vettekulla-
Matvik och sedan dess har flera detaljplaner antagits i detta område. 
En betydande exploatering av området utmed vägavsnittet mellan 
Kolleviksvägen och Kullaviksvägen har pågått under flera år och 
trenden fortsätter, vilket medför att antal permanenta boende ständigt 
ökar. När det gäller vägavsnittet öster om Kullaviksvägen har 
exploateringen av området hittills inte varit lika omfattande. 
Vägstandarden på det sistnämnda avsnittet är däremot avsevärt sämre, 
då vägen är smal och krokig och saknar belysning. 

Sammantaget anser Länsstyrelsen att utebliven reglering och därmed 
återgången till bashastigheten på hela Vettekullavägen skulle avsevärt 
försämra trafiksäkerheten i området med hänsyn tagen till vägens 
utformning, förhållanden på plats och områdets expansiva utveckling. 
I sin utredning har Länsstyrelsen inte kunnat härleda tillkomsten av 
den befintliga skyltningen, men den förefaller ha funnits på plats 
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under en längre tid. Den sistnämnda omständigheten i sig kan inte 
tillmätas någon avgörande betydelse, men bör enligt Länsstyrelsens 
mening beaktas vid den sammantagna bedömningen i syftet att främja 
trafikacceptans hos trafikanter. Ovanstående medför att Länsstyrelsen 
inte finner utebliven reglering vara ett lämpligt alternativ.

2.2.  Att besluta om lokal trafikföreskrift gällande 
hastighetsbegränsning på hela Vettekullavägen
Ett andra alternativ är att besluta om lokal trafikföreskrift gällande 
hastighetsbegränsning på hela Vettekullavägen. En sådan reglering 
skulle innebära att den nuvarande skyltningen skulle få vara kvar. 
Förutom uteblivna kostnaden för ny skyltning skulle det alternativ 
dessutom varit fördelaktig ur trafikanternas perspektiv, då det inte 
medför någon praktisk förändring. 

Som Trafikverket dock noterat i sitt yttrande har frågan om var 
gränsen går för längden på den sträcka där länsstyrelse kan besluta om 
hastighetsbegränsning utifrån lokalt betingande förhållanden varit 
föremål för prövning tidigare. I ett överklagat ärende ansåg Vägverket 
(numera Trafikverket) att bemyndigandet i 147 § 6 vägtrafik-
kungörelsen (nu 10 kap. 1 § andra stycket 15 trafikförordningen) inte 
gav mandat att ge lokala trafikföreskrifter på så stor del som 
Ölandsbron och närliggande delar av vägen (se Trafikkommentarer, 
Nordstedts juridik, upplaga 10A, s. 293). I ett annat vägledande beslut 
har Trafikverket slagit fast att en avvikelse från reglerna i 
vägtrafikkungörelsen (nu trafikförordningen) kan i och för sig avse ett 
betydande område, men då krävs att förhållandena inom hela området 
är sådana att de skiljer sig från vad som kan anses utgöra 
normalförhållanden inom området (Trafiksäkerhetsverkets beslut den 
18 mars 1991, dnr 603-9001242).

Trots att Vettekullavägens längd är kortare än Ölandsbron som 
tidigare har varit föremål för prövning konstaterar Länsstyrelsen att 
sträckan är relativt lång och ställer sig därför tveksam till möjligheten 
att besluta om lokal trafikföreskrift som skulle gälla hela vägen. 
Därtill anser inte Länsstyrelsen att förhållandena utmed hela vägen är 
sådana att de skiljer sig från vad som kan anses utgöra 
normalförhållanden inom området. Härvid har Länsstyrelsen beaktat 
förhållanden utmed andra landsbygdsvägar inom länet, där 
bashastigheten gäller, samt Trafikverkets påpekande att på övriga 
vägar i området gäller bashastigheten. Utifrån ovanstående 
överväganden anser Länsstyrelsen att en lokal trafikföreskrift 
avseende hela Vettekullavägen skulle strida mot gällande praxis.
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2.3. Att besluta om lokal trafikföreskrift gällande 
hastighetsbegränsning på en del av Vettekullavägen öster om 
Kullaviksvägen
Ytterligare ett alternativ är att besluta om lokal trafikföreskrift 
gällande hastighetsbegränsning på en del av Vettekullavägen som 
ligger öster om Kullaviksvägen. En sådan reglering skulle kunna 
motiveras utifrån det aktuella vägavsnittets sämre standard och 
omständigheten att detta avsnitt, till skillnad från delen mellan 
Kolleviksvägen och Kullaviksvägen, saknar någon GCM-bana och 
belysning. På det avsnittet har dock vägen karaktär av en typisk 
landsbygdsväg, där sikten är överlag begränsad, bebyggelsen är gles 
och trafikmängden borde rimligtvis vara lägre än på det avsnitt av 
Vettekullavägen som ligger väster om Kullaviksvägen. Därmed anser 
Länsstyrelsen att förhållandena på det avsnittet av Vettekullavägen får 
anses vara sådana att en hastighetsanpassning bör kunna göras utifrån 
de allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen samt utifrån 
vägens standard. Vägens standard på denna del av Vettekullavägen är 
sådan att hastigheten är självförklarande, dvs. det bör vara uppenbart 
för trafikanter att hastigheten måste anpassas efter rådande 
förhållanden. Enligt Länsstyrelsens och Trafikverkets gemensamma 
uppfattning begränsar vägens standard den ”bekväma” körhastigheten 
på sträckan till cirka 40-45 km/tim, vilket bl.a. innebär att 
hastighetsförändringen från 50 km/tim till 70 km/tim inte kommer att 
få någon större betydelse i praktiken och därmed medföra färre 
säkerhetsrisker jämfört med hastighetsförändringen på vägavsnittet 
mellan Kolleviksvägen och Kullaviksvägen. 

Härvid vill Länsstyrelsen särskilt uppmärksamma väghållarens 
möjlighet att utföra hastighetsdämpande åtgärder på enskilda vägar 
samt i kombination med fysiska åtgärder rekommendera lägre 
hastighet och sätta upp varningsmärken. Sammantaget anser därför 
Länsstyrelsen att en hastighetsbegränsning enligt det aktuella 
regleringsalternativet inte kan anses vara tillräckligt motiverat.

3. Vilka berörs av regleringen?
Samtliga trafikanter som färdas på den aktuella sträckan och vistas 
utmed vägen. Även statlig väghållningsmyndighet, i detta fall 
Trafikverket Region Syd, som kommer att se över skyltningen på 
Vettekullavägen berörs av regleringen.

4. Bemyndigandet
Enligt 10 kap. 3 § andra stycket och 1 § andra stycket 15 
trafikförordningen (1998:1276) får Länsstyrelsen meddela lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på den aktuella sträckan.
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5. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
medför regleringen och hur ser de olika 
konsekvenserna ut för de övervägda 
regleringsalternativen om man jämför?
Eftersom den föreslagna sträckan redan i dagsläget är skyltad med 
hastighetsbegränsning till 50 km/tim kommer reglering inte medföra 
någon praktisk förändring för trafikanter på det aktuella avsnittet. 

En utebliven reglering skulle enligt Länsstyrelsens mening försämra 
trafiksäkerheten på föreslagen sträcka samt öka bullernivå för ett stort 
antal boende i området. En utebliven reglering skulle dessutom 
påverka trafikacceptansen hos trafikanter negativt, eftersom befintlig 
skyltning har funnits på plats under en längre tid. Konsekvensen av att 
hastigheten återgår till bashastigheten 70 km/tim på avsnittet öster om 
Kullaviksvägen bedöms å andra sidan ha mindre omfattande effekter 
på trafiksäkerheten på sträckan med hänsyn till avsnittets vägstandard 
och utformning (se även under punkt 2.3). Av samma anledning 
kommer hastighetsförändringen på det sistnämnda avsnittet inte heller 
på samma sätt påverka bullernivån för boende utmed sträckan.

Bortsett från kostnaderna för administration hos Länsstyrelsen, 
Trafikverket och Polismyndigheten bör de samhällsekonomiska 
kostnaderna av en reglering vara marginella och begränsa sig till 
uppsättning av nya vägmärken.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att nyttan av föreslagen 
reglering överstiger de samhällsekonomiska kostnaderna. Det bedöms 
således som motiverat att meddela denna föreskrift om 
hastighetsbegränsning.

6. Överensstämmer regleringen med eller går den 
utöver de skyldigheter som följer av EG-rättslig 
reglering eller andra internationella regler Sverige ska 
följa?
Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som 
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

7. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av 
speciella informationsinsatser?
Länsstyrelsen bedömer att ikraftträdandet av föreskriften kan ske 
omgående samt att det inte kräver några särskilda informationsinsatser 
utöver skyltning. Föreskriften kommer att införas i Svensk 
trafikföreskriftssamling (STFS).
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8. Övrigt
Regleringen kan inte anses få effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt samt inte 
heller få effekter av betydelse för kommuner eller landsting. Det saknas 
därför skäl att ytterligare utreda konsekvenserna enligt 7 och 8 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

9. Eventuella synpunkter
Alla som önskar komma in med synpunkter kan göra det genom att 
konsekvensutredningen hålls tillgänglig på Länsstyrelsens i Blekinge län 
hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge.

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Blekinge län 
senast den 6 maj 2022. Yttrandet ska vara skriftligt och kan skickas med 
e-post till blekinge@lansstyrelsen.se eller post till Länsstyrelsen 
Blekinge, 371 86 Karlskrona. Ange ärendets diarienummer 258-4408-
2021.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 00 00 eller via e-post blekinge@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4408-2021 i ämnesraden för e-post.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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