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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger dialoger och informationsärenden 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter och säkerhetssamordnare Dan 
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Beslutsunderlag
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Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2018-11-26

SÖRF § 48 Dnr 2018/29

Justerares signatur 

Handlingsprogram för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022

Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner handlingsprogram 2019-2022 med 
följande tillägg under rubriken Kommunikation:

 Stor dansk transittrafik på väg och järnväg går genom vårt område.

Handlingsprogrammet skickas till respektive kommunfullmäktige som informationsärende.

Handlingsprogrammet ska finnas med i det årliga budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har till uppgift att 
tillvarata medlemskommunernas skyldigheter inom räddningstjänst och består sedan 
2013-01-01 av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Räddningstjänsten 
bedrivs genom uppdrag från medlemskommunerna med räddningsstyrkor i alla fyra 
kommunerna fördelat på åtta stationer. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare 
kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet och ska 
bedrivas under normala förhållanden och under höjd beredskap.

Handlingsprogrammet är upprättat på uppdrag av förbundets direktion och utgör det 
dokument som skall finnas enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet ska beskriva hur den förebyggande verksamheten är ordnad och 
planeras.

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker för olyckor som finns i kommunen som kan 
leda till räddningsinsatser och räddningstjänstens förmåga att kunna hantera dessa risker.

I programmet ska anges mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Handlingsprogrammet ska antas av den politiskt tillsatta direktionen..

SÖRF 2018/29
2018.147

2018-12-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2018-11-26

SÖRF § 48 Dnr 2018/29

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 24 september 2018, § 41,  Information 
om ny förbundsordning och handlingsprogram 2019-2022, 
Handlingsprogram för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022,
Bilaga 1 Riskstudie,
Bilaga 2 Hamnar,
Bilaga 3 Samverkansparter,
Bilaga 4 Styrdokument Operativ verksamhet,
Bilaga 5 Styrdokument RC Syd,
Bilaga 6 Tillsynsplan,
Bilaga 7 Frister brandskyddskontroll,
Bilaga 8 Sotningsfrister,
Tjänsteskrivelse av biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson 1 november 2018.

Förslag till beslut
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner handlingsprogram 2019-2022.

Föredragande
 Biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson

Förslag till beslut under sammanträdet
Torgny Larsson (S) Tomelilla föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg 
under rubriken Kommunikation:

 Stor dansk transittrafik på väg och järnväg går genom vårt område.

Handlingsprogrammet skickas till respektive kommunfullmäktige som informationsärende.

Handlingsprogrammet ska finnas med i det årliga budgetarbetet.

Beslut skickas till:
Medlemskommunernas kommunfullmäktige.
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Fastställd av Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund datum 

Handlingsprogram 2019 – 2022       

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

 

 

  Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

SÖRF 2018/29
2018.149

2018-12-07
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1. Inledning 

Kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har till uppgift att tillvarata 
medlemskommunernas skyldigheter inom räddningstjänst och består sedan 2013-01-01 av Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Räddningstjänsten bedrivs genom uppdrag från 
medlemskommunerna med räddningsstyrkor i alla fyra kommunerna som är fördelat på åtta stat-
ioner. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom 
det gemensamma räddningstjänstområdet och skall bedrivas under normala förhållanden och un-
der höjd beredskap. 

Detta dokument, som är upprättat på uppdrag av förbundets direktion, utgör det handlingsprogram 
för Räddningstjänstförbundet som skall finnas enligt lagen om skydd mot olyckor.  
Handlingsprogrammet ska beskriva hur den förebyggande verksamheten är ordnad och planeras. 
Handlingsprogrammet ska beskriva de risker för olyckor som finns i kommunen, som kan leda till 
räddningsinsatser och räddningstjänstens förmåga att kunna hantera dessa risker. 
I programmet ska anges mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Handlingsprogrammet ska antas av den politiskt tillsatta direktionen.  

 
Lagkrav                                                                                                                                                                    
Lagen om skydd mot olyckor, LSO, SFS 2003:778 reglerar den enskildes, kommunernas och statens 
ansvar för skyddet mot olyckor, som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syf-
tar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 
lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunernas ansvar 
I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ges kommunen ansvar att genomföra räddningsinsatser, 
förebygga bränder samt att verka för skydd mot andra olyckor än bränder. 
SÖRF ansvarar för den räddningstjänst i ägarkommunerna som enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.  
SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt: 

• Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

• Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemika-
lieolyckor. 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende rengöring (sotning) och brandskyddskon-
troll av fasta förbränningsanläggningar. 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap vad avser underhåll av varningsanläggningar. 
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Kommunerna 
Förbundet omfattas geografiskt av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Utöver 
de fyra huvudorterna finns det ett trettiotal mindre samhällen. I förbundets medlemskommuner 
bor det cirka 81 000 invånare.  
Med en åldrande befolkning och med inriktning att i större utsträckning omvårdnad av äldre per-
soner sker i hemmet, gör att vi måste arbeta nära omvårdnadsinstanser för att möjliggöra tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att minimera brandriskerna hos de äldre. 
 
Turism och kultur 
För Sydöstra Skåne utgör turismen ett väsentligt inslag i medlemskommunerna, där natur och hav 
med badstränder drar stora mängder människor till trakten. Den intensiva turistsäsongen innebär 
en fördubbling av befolkningen i området och innebär en hög beläggning hos verksamheter för 
tillfällig övernattning. Under sommarmånaderna förekommer en mängd olika publika arrangemang 
på grund av den stora tillströmningen av turister.   
 
Kommunikationer 
Arbetspendlingen är ett stort inslag i kommunerna, främst då i västlig riktning mot Malmö- Lund 
området.  
Tätorterna i medlemskommunerna förbinds av ett vägnät, där de största vägarna är väg 9, 11. 13, 
19 och E65, som tidvis är hårt trafikerat. Vår enda europaväg, E65, utgår från Ystads Hamn och 
förbinder Ystad med Malmö. Trafiken utgörs av person- och godstransporter, där transporter av 
farligt gods också förekommer. 
Järnvägen genom förbundets område går från Simrishamn via Ystad till Malmö med persontrans-
port, men även farligt godstransporter via Ystads Hamn för vidarebefordran med färjetrafiken till 
och från Polen. 
 
Verksamheter 
Simrishamn är Sveriges största fiskehamn.  Hamnen kan ta emot stora, moderna fisketrålare samt 
kan användas som frakthamn för båtar upp till 3 000 bruttoton och 90 meter långa.  
Fritidshamnen har 221 fasta säsongsplatser, 60–80 gästbåtsplatser och 100–150 utvecklingsbara 
båtplatser. Årligen kommer 6 000 besökande båtturister till kommunen, flertalet med Simrishamns 
hamn som mål. 3 000 trollingfiskare utgår från hamnen årligen, framför allt under vinterhalv-
året. Fritidshamnar finns även i Baskemölla, Brantevik, Kivik, Skillinge, Vik och Vitemölla. 
Flera verksamheter i Simrishamns hamnområde innehåller ammoniakanläggningar för kylanlägg-
ningar och en isfabrik samt att lagring av ammoniumnitrat sker i perioder. 
Ystads hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den femte största avseende lastfordon 
och den elfte när det gäller den totala mängden gods. Hamnen är idag den största hamnen i Sverige 
avseende färjetrafik till Polen. Hamnen spelar en viktig roll för turismen i Ystad genom förbindel-
serna till både Bornholm och Polen. Förutom färjetrafiken anlöper även konventionella lastfartyg 
hamnen, godstrafiken till och från lastfartygen kan angöra hamnen både via järnväg och via lands-
väg.  
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Vid en utvidgning av hamnverksamheten till yttre hamnen kan behovet av längre kajer, större djup 
i hamnbassängen och uppmarschområden tillgodoses. Utvidgningen tillgodoser därmed också riks-
intresset för hamn på lång sikt genom att hänsyn tas till framtida behov av transporter och kom-
munikationer.  
En utvidgning av hamnverksamheten skapar också möjligheter att i framtiden frigöra mark för 
stadsutvecklingsprojekt, där stadskärnan kan utvecklas och växa mot vattnet.  
Det finns en fiske- och fritidshamn i Kåseberga.  
Förutom ovanstående finns det inom räddningstjänstens geografiska område en anläggning som 
Länsstyrelsen med stöd av 2 kap. 3 § förordning om skydd mot olyckor har klassificerat som farlig 
verksamhet. Denna anläggning ska uppfylla skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. 
Större anläggningar där det kan finnas en risk för stora konsekvenser vid en händelse är sjukhusen 
i Simrishamn och Ystad. 
 

 
2. Organisation 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) är ett kommunalförbund med fyra medlemskom-
muner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundsledning och administration är placerade 
på Ystad brandstation. SÖRF har cirka 180 anställda, varav 55 är heltidsanställda och cirka 125 är 
deltidsanställda. SÖRF har tillsammans med kommunerna upprättat ett handlingsprogram och 
verksamhetsplan avseende bränder och olyckor. SÖRF vill tillsammans med kommunerna och dess 
invånare arbeta för att antalet omkomna och skadade i bränder och olyckor ska minska samt att 
mindre ska förstöras i samband med sådana incidenter. 

 
Direktionen 
Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som 
fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena till-
fredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  
Räddningstjänstens direktion består av ledamöter från de fyra medlemskommunerna, Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad och utgör den politiska styrningen för förbundet.  
Respektive medlemskommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförandeskapet väx-
lar vid varje mandatperiod. 
Medlemskommunerna ger förbundet uppdrag i form av en förbundsordning. Denna förbundsord-
ning utgör underlag för förbundets handlingsprogram som innehåller en beskrivning av hur det 
avser lösa sitt uppdrag som är ”skydd mot oönskade händelser”. 
 
Räddning/Förbundschef 
Räddning/förbundschef leder förbundets utvecklingsarbete, ansvarar för organisation, ekonomi, 
arbetsmiljö och övergripande ledning inom förbundets verksamhetsområde. Räddnings/förbunds-
chef företräder förbundet i olika sammanhang, både internt och externt och är länken mellan den 
politiskt valda direktionen och verksamheten. Räddning/Förbundschefen ansvarar för att tydlig-
göra strategier, visioner och mål för organisationen och säkerställer att dessa förverkligas. 
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Räddning/Förbundschefen har även ansvar för räddningstjänstens övergripande planer och att 
samordna dem tillsammans med interna och externa verksamheter. 
 
Förebyggandeavdelning 

Räddningstjänstens förebyggande arbete handlar om att förebygga att bränder och andra olyckor 

inträffar och om de skulle inträffa att konsekvenserna blir så små som möjligt. Arbetet sker oftast 

i samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
 
Räddningstjänst 

Räddningstjänst, enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är ett samlingsbegrepp för de 

räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara 

för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Vår verksam-

het är förberedd på att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafiko-

lyckor, räddningsinsatser till sjöss, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor med mera. 

Vi samverkar lokalt, regionalt och nationellt i olika samarbeten och projekt för att utveckla och 

förbättra vår förmåga att hantera räddningstjänst. 
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3. Målsättningar 

I regeringens proposition i samband med stiftandet av LSO var inriktningen:  

”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.”  

Genom följande målsättningar avser förbundet att arbeta för uppfyllandet av detta nationella mål. 

De lokala målsättningarna 2019 – 2022 har satts efter den lokala riskbild som redovisas i detta 

handlingsprogram. 

 

Antalet bränder och andra olyckor ska minska i våra medlemskommuner: 

• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tred-
jedel till år 2022. 

• Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till 2022 

• Verka för att andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska 

öka i enlighet med rekommendationen. 

• Samverka med kommunerna som ansvarar för omvårdnaden av befolkningen för att möj-

liggöra tekniska och organisatoriska åtgärder i avseende att minska riskerna och konsekven-

serna för brand och andra olyckor. 

• Utvärdera trafikolyckor för att identifiera trafikfarliga miljöer för att påverka väghållare att 

vidta säkerhetshöjande åtgärder. 

• Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor för 

byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor ska 

genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. 

• Ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller anläggningar som inte 

omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. 

• Ska i brandförebyggande syfte ansvara för att skorstenar, tak och anslutande  

byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) enligt gäl-

lande föreskrifter. 

• Följa upp och kontrollera den entreprenörs arbete som i brandförebyggande syfte ansvarar 

för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rök-

kanaler.  

 

Alla människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka genom: 

• Utbildning, uppsökande verksamhet och gemensamma informationsinsatser ska genomfö-

ras för att öka kunskap och medvetenheten hos våra kommuninvånare. 

• Kontinuerligt förmedla information om brand- och olycksförebyggandeåtgärder till allmän-

heten via olika typer av medier.  
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Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effek-

tiva skadeavhjälpande insatser: 

• Med gemensamma resurser ge den enskilde snabb och effektiv hjälp när en olycka eller 
allvarligt sjukdomstillstånd inträffat, oavsett när eller var inom samverkansområdet händel-
sen ägt rum. 

• Säkerställa att operativ förmåga enligt antaget operativt dokument uppfylles gällande kom-
petens, insatsförmåga och utbildning/övning för all personal. 

 

Arbetsmiljö 

SÖRF ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som innebär att alla ska känna trivsel, 

arbetsglädje, arbetstillfredsställelse och möjligheter till personlig utveckling. För att uppnå vår mål-

sättning satsar vi på vår personal genom: 

• Stärka och förbättra kommunikation 

• Lärande 

• Ledarskap 

• Samarbete 

• Inflytande och delaktighet 

• Organisationsutveckling, 

• Hälsa och arbetsmiljö 

• Jämställdhet och mångfald. 

 

 
4. Riskbeskrivning 

Lokalt perspektiv och risker som kan leda till räddningsinsatser 

Den lokala riskbilden utgörs primärt av de olyckor som normalt inträffar inom SÖRF: s kommuner. 
Dessa utgör inriktningen för den förebyggande och den skadeavhjälpande verksamheten. Vid 
större händelser, där SÖRF: s egna resurser inte räcker till, finns det avtal mellan räddningstjäns-
terna i Skåne för att tillsammans kunna hantera dessa händelser.   
Alla händelser inom SÖRF: s operativa område som föranleder räddningsinsats, dokumenteras i 
händelserapporter. Händelserapporterna sammanställs för att ge ett statistiskt underlag för rädd-
ningstjänstens vidare arbete. Statistik inhämtats även från den nationella databasen för räddnings-
tjänst, IDA. Statistiken sammanställs av  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och 
bygger på händelserapporterna från Sveriges räddningstjänster. 
En förutsättning för att kunna bedriva en lokalt anpassad verksamhet är att utgå från de räddnings-
insatser som inträffar i det egna insatsområdet och den statistik vi kan hämta från registrerade 
händelserapporter. Genom att kartlägga tidigare händelser med att se vem som drabbas, varför och 
när händelser sker, gör det möjligt för oss att bli bättre på förebyggande arbete för att skydda 
människors liv, hälsa och egendom. 
Under perioden 2010 - 2017 genomförde SÖRF 9 672 räddningsuppdrag. Detta ger ett genomsnitt 

på 1 209 uppdrag per år.  
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Diagrammet nedan visar antalet genomförda räddningsuppdrag under åren 2010–2017 uppdelat på 

uppdragstyp. 

 

 
 
I genomsnitt nästan 600 insatser om året är händelser som föranletts av en olycka eller ett tillbud. 
Larmen utan tillbud består till största delen av automatlarm, ej brand. Annat uppdrag är uppdrag 
som inte räknas som räddningstjänst och dessa insatser består främst av sjukvårdsrelaterade insat-
ser. Det totala antalet räddningsuppdrag har de senaste åren varit relativt konstant. 
Tabellen nedan visar antalet genomförda uppdrag. De är uppdelade på de händelsetyper som nor-

malt är de vanligaste och de som kan påverka flest människor när det gäller räddningsinsatser i 

SÖRF: s insatsområde.  

 

Antal händelser 2010 - 2017 

Händelsetyp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brand i byggnad 186 151 124 108 79 81 99 94 

Brand ej i byggnad 118 119 93 110 65 107 91 74 

Trafikolycka 241 216 237 221 181 194 218 184 

Drunkning 6 5 0 2 4 4 4 3 

Sjukvårdslarm 166 156 230 243 175 229 240 334 

Utsläpp farligt ämne 32 31 23 31 26 27 18 7 

Automatlarm ej brand 352 291 329 240 296 325 314 288 

Totalt 1386 1238 1238 1130 1013 1159 1218 1290 

 

Totalt har antalet händelser sedan 2010 varit relativt konstant med ett genomsnitt av händelser på 
1 209 stycken per år. 
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Tendensen för utvalda händelser 2010 – 2017 

Antal händelser, enstaka år, kan för en enskild räddningstjänst eller ett räddningstjänstförbund få 

stort utslag i statistiken. 

 

 
 
I diagrammet ovan ser vi att tendensen är tydligt fallande för de händelser som är knutna till LSO 
som räddningstjänstuppdrag.  
Händelsetyperna Brand i bostad och brand i byggnad visar en likartad sjunkande tendens. Totalt 

har antalet brand i byggnad nästan halverats sedan 2010. 

Trenden för brand ej i byggnad har sjunkit lite varje år förutom 2014, då det var en rejäl nedgång. 

Trafikolycka är det vanligaste förekommande räddningstjänstuppdraget, där vi också ser en svagt 

vikande trend i diagrammet, Anledningen till minskningen kan vara de säkerhetshöjande åtgärder 

Trafikverket har genomfört med bland annat fler en plus två vägar med mitträcke. 

Antalet drunkningsolyckor och tillbud håller en jämn nivå och har en spridning under en stor del 

av året. Olyckorna och tillbuden har således inte enbart en anknytning till badsäsongen under som-

marmånaderna. 

Sjukvårdsrelaterade uppdrag som ökat kraftigt sedan 2010 ingår inte i kommunernas skyldighet när 

det gäller att bedriva räddningsinsatser utan utförs på uppdrag av Region Skåne via avtal.  

Automatlarm, ej brand, redovisas också eftersom det till antalet efter sjukvårdslarm är den vanlig-
aste larmorsaken och tar mycket tid både för utryckande styrkor och när det gäller kontroll och 
uppföljning. Vi har trots fler anslutna larmanläggningar sett en vikande trend i antalet felaktiga 
larm. Hur vi hanterar felaktiga larm och hur vi försöker minska antalet larm redovisas längre fram 
i handlingsprogrammet.  
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Insatser per kommun 
Stapeldiagrammet visar samtliga händelser fördelat på SÖRF: s medlemskommuner. 
 

 
 

Antalet händelser per kommun hänger starkt ihop med antalet invånare i våra fyra kommuner. Alla 

kommunerna har en likartad riskbild, utan några särskilda risker som ger utslag i statistiken. 

 

Lokal riskbild, brand i byggnad 

För att kunna bedriva en lokalt anpassad verksamhet med utgångspunkt från de lokala riskerna, när 

det gäller brand i byggnad, har inträffade bränder i förbundet mellan 2010 - 2017 analyserats för 

att skapa en samlad kunskap över omständigheterna kring dessa bränder. Bränder som tagits med 

i riskstudien är brand i bostad, dödsbränder i bostäder samt bränder i allmänna byggnader. Av-

gränsningen av studien motiveras med att dessa bränder innebär störst fara för liv och egendom. 
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Brand i byggnad visar en sjunkande tendens enligt statistiken för 2010 - 2017. Totalt har antalet 

brand i byggnad nästan halverats sedan 2010. De flesta bränderna inträffar i våra tätorter, där kon-

centrationen är störst i de största tätorterna. I riskstudien är brand i bostad, som omfattar småhus 

och flerbostadshus, särskilt redovisad eftersom som det är i dessa byggnadstyper alla har befunnit 

sig i som blivit skadade eller omkommit i samband med brand. Under åren 1999 - 2017 har 24 

dödsbränder inträffat i våra medlemskommuner och under samma tid har 69 personer skadats mer 

eller mindre allvarligt.  

Dödsbränder i bostäder drabbar framför allt personer med begränsad förmåga att uppmärksamma 

eller hantera en brand. Åtgärder som minskar sannolikheten för brands uppkomst hos dessa per-

soner skulle sannolikt ha effekt på antalet omkomna. Även åtgärder som släcker en uppkommen 

brand hos dessa personer skulle sannolikt ha effekt på antalet omkomna. För den del av de om-

komna som inte kan anses ha en begränsad förmåga skulle åtgärder som ökar sannolikheten för att 

branden uppmärksammas på ett tidigt stadium, fungerande brandvarnare, förmodligen ha effekt. 

Bränder i allmänna byggnader och industrier kan leda till stora skador på både egendom och miljö. 

Risken för människor är av en annan karaktär än i bostäder och statistik från händelserapporterna 

i SÖRF: s insatsområde visar att det är mindre sannolikt att komma till skada i dessa bränder. 

I många kommuner är skolbränder ett stort problem, som i många fall visat sig vara anlagda, men 

inom SÖRF: s insatsområde har antalet legat under riksgenomsnittet de senaste åren.  
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Lokal riskbild, trafikolyckor 

Trafikolyckorna har i Sverige ökat de senaste åren. Från 2010 - 2017 har räddningstjänsternas in-

satser mot trafikolyckor ökat med cirka 25 procent. Förklaringen ligger troligtvis i en ökande tra-

fikmängd. Under samma tidsperiod har dock antalet döda, svårt skadade och lindrigt skadade i 

trafiken minskat. Detta beror sannolikt på säkrare bilar och det framgångsrika trafiksäkerhetsarbete 

som Trafikverket och Transportstyrelsen bedriver i samarbete med andra myndigheter och trafik-

säkerhetsorganisationer. I SÖRF: s insatsområde har, under samma tidsperiod, trafikolyckorna 

istället minskat med cirka 25 procent. I antal från 241 till 184 olyckor. Antalet personskador har, 

under samma tidsperiod, minskat i motsvarande grad. 

Flest olyckor inträffar på de vägar som i vårt område är hårdast trafikerade, vilka är väg 9, 11. 13, 

19 och E65. Flest olyckor inträffar enligt statistiken under de tider som pendlingstrafiken är som 

intensivast. 
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5. Förebyggande verksamhet 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) skall i förbundsmedlemmarnas ställe 
fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor 
och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.  

Det förebyggande arbetet skall leda till färre bränder och andra olyckor i Sydöstra Skåne. 
 
Tillsyn 
Det övergripande målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska  
och att skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill  
följa hur antalet olyckor utvecklas över tid, så att kommunerna kan prioritera åtgärder mot  
olika typer av olyckor.  
SÖRF skall, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra  
med underlag för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska.  
Detta ska ske inom ramen för den väl utvecklade samverkan som finns idag.  
  
SÖRF utövar tillsyn över ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar, 
enligt LSO 2 kap. 2 - 4§ och LBE 16§.  
Under perioden 2019 - 2022 kommer det att finnas en reviderad tillsynsplan som bilaga för varje 
år, där inriktningen för tillsynsverksamheten kommer att beskrivas. Tillsynerna utförs i tema med 
inriktning på objektsgrupper till exempel skola, vård och tillfälligt boende.  
  
Tillsynen är ordnad enligt nedan:   

1. Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2§ utförs på byggnader, anläggningar och verksamheter för att 
säkerställa att det finns ett skäligt brandskydd. Vid tillsynen bedöms skäligheten i brand-
skyddet t. ex när det gäller skyldigheten att hålla med utrustning för släckning av brand, hur 
utrymningen fungerar eller hur man förebygger brand.  

2. Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4§ utförs på de anläggningar som Länsstyrelsen beslutat om, där 
verksamheten innebär fara för att en allvarlig olycka skall allvarliga skador på människor 
eller miljö. Vid tillsynen bedöms skäligheten i åtgärderna som verksamheten skall vidtaga 
till exempel hålla eller bekosta beredskap med personal och i övrigt vidta nödvändiga åt-
gärder.  

3. Tillsyn enligt LBE utförs för att säkerställa att hanteringen av brandfarliga och explosiva 
varor sker på ett tryggt och säkert sätt.  

 
Stadsplanering och bygglovshantering och övriga remissinstanser 
SÖRF deltar som rådgivare åt byggnadsnämnderna i de fyra medlemskommunerna. Detta innebär 
att SÖRF är remissinstans vid stadsplanering, bygglovsärenden och vid tekniska samråd.  
Andra remissinstanser är polismyndigheten, länsstyrelsen, miljöförbundet och alkoholenheten.  
  
Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor 
Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor utfärdas av SÖRF.  
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Bemanning och kompetens  
På förebyggande avdelningen arbetar en brandinspektör på heltid, tre brandinspektörer på del av 
tjänst, tre brandmän på del av tjänst och en chef på heltid.  
Samtliga har genomgått fortsättningsutbildningar hos MSB och har erforderlig kompetens och er-
farenhet.  
 
Olycksundersökning 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, ska en räddningsinsats utredas, för att i skälig 
omfattning, klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.  
Olycksundersökningar utförs efter prioriteringar i tre nivåer: 
 

1. Mindre händelser, som utreds i händelserapporten.  
2. Större händelser, som utreds djupare i händelserapporten 
3. Händelser som behöver utredas i större omfattning och i en separat olycksförloppsutred-

ning 
 

Information och utbildning 
Genom att stärka medborgarna i att förebygga och hantera en olycka, är sannolikheten större att 

uppnå de nationella målen om att ingen ska omkomma eller skadas till följd av en brand. 

Antalet bränder i bostäder ligger varje år på en relativt konstant nivå. Därför är det angeläget att 

utveckla åtgärderna inom området.  Orsakerna och de bakomliggande faktorer till att en brand 

startar i en bostad kan vara många. Av den anledningen är det viktigt att med hjälp av kontinuerliga 

analyser finna de individer och grupper som finns i riskzonen. Vi ser en stor riskgrupp bland per-

soner över 65 år. 

Information om hur den enskilde ska agera vid en brand eller olycka är en central arbetsuppgift i 

SÖRF. Vi informerar vid ”stora” publika evenemang, till bostadsrättsföreningar, arbetsplatser och 

pensionärsträffar. Vi har också informationskampanjer via våra sociala medier, där vi lägger fokus 

på prioriterade frågor vid olika tidpunkter, till exempel brandvarnare inför advent, eldning i naturen 

inför sommaren och drunkningsolyckor inför badsäsongen. 

Under perioden ska vi utveckla arbetet för att nå fler människor i sina hemmiljöer. Inom ramen för 

detta ingår bland annat hembesök. Hembesöken utförs av brandskyddskontrollanterna i samband 

med brandskyddskontrollen. Detta skapar ett mervärde av brandskyddskontrollen genom att kon-

trollera brandvarnare, informera om brandskydd och prata om risker i hemmiljön.  

SÖRF bistår allmänheten med rådgivning och information genom att erbjuda utbildning till kom-

muner, företag, organisationer och enskilda individer. Vi besöker och informerar elever som går i 

årskurs två, fem och åtta. 

Målet med skolbesöken är att genom skolan göra eleverna mer risk- och säkerhetsmedvetna. Skolan 

är en viktig arena för att nå ett säkrare samhälle. Den säkerhetsutbildning som sker idag med alla 

elever i årskurs sju ska fortsätta och utvecklas och ge eleverna tillräcklig kunskap för ett säkrare 

samhälle. 
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Skolmiljöer är idag ofta drabbade av skador som uppstår både genom avsiktliga och oavsiktliga 

handlingar. I mötet med årskurs åtta fokuserar vi på att förebygga uppkomst av denna typ av skador 

och använder oss av brandskyddsföreningens koncept ”Upp i rök”. 

 
Brandvarnare 

För att nå en högre andel fungerande brandvarnare hos våra kommuninvånare, ska SÖRF under 

perioden fokusera på rådgivning och information om vikten av att ha en fungerande brandvarnare 

i bostäder. 

 

Femte skift 

En nyckel i vårt stöd till den enskilde är när vår operativa personal under en del av sin arbetstid, är 

frikopplad från utryckningstjänst, vilket ger oss en möjlighet att verka inom hela SÖRFS geogra-

fiska område och inte vara bundna till ett visst insatsområde. Femte skiftet har dessutom en bety-

delsefull roll i vår internutbildning. 

 
Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)  
Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningsverksamheten upp i två moment. Momenten är: 

• brandskyddskontroll  

• rengöring (sotning).  

Inom förbundet finns det cirka 26 000 objekt som omfattas av krav på rengöring och brandskydds-

kontroll. 

 

Brandskyddskontroll  

Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister på an-

läggningen, så att skador på människor, egendom och miljö kan undvika. Vid brandskyddskontrol-

len kontrolleras fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt skorstenar, tak och 

anslutande byggnadsdelar ur brandskyddssynpunkt. Detsamma gäller imkanaler i restaurang, 

storkök och därmed jämförbara utrymmen. Tidsfrister är angivna i föreskriften MSBFS 2014:6. 

Brandskyddskontrollerna utförs av SÖRF:s egen personal. 

 

Rengöring (sotning) 

Rengöring (sotning) ska ske av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt av 

imkanaler i restauranger och storkök. Vid rengöring (sotning) tas brandfarliga beläggningar bort 

för att minska risken för brand. Tidsfrister beslutas av respektive kommuns fullmäktige. Rengöring 

(sotning)avförbränningsanordningar och imkanaler genomförs av privat utförare enligt avtal med 

SÖRF.  
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SÖRF följer upp och kontrollera den entreprenörs arbete som i brandförebyggande syfte ansvarar 

för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, och där tillhörande rökkanaler 

samt imkanaler i restauranger och storkök. I de fall en fastighetsägare beviljats ansvar för rengö-

ringen (sotningen) sker uppföljningen vid brandskyddskontrollen. 

En fastighetsägare kan ansöka om att få genomföra rengöringen (sotning) själv eller låta annan 

behörig leverantör utföra tjänsten. Ett sådant medgivande får endast ges om rengöringen kan ske 

på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. SÖRF hanterar dessa ansökningar om egensot-

ning.  

 

Utbildningskrav 

SÖRF: s personal som genomför brandskyddskontroll och de som genomför rengöring ska minst 

inneha nedanstående kompetens. Utöver godkänd utbildning enligt nedan kan det komma att krä-

vas kompletterande utbildning för den aktuella funktionen.  

 

 Brandskyddskontrollant  

• Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi (MSB) 

och vidareutbildning till skorstensfejartekniker (MSB) alternativt  

• Teknikerexamen för skorstensfejare, kurs för skorstensfejarmästare eller Mästarexamen för 

skorstensfejare  

 

 Skorstensfejare   

• Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi (MSB) 

alternativt  

• motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig 
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6. Operativ Räddningstjänst 

Generell insatsförmåga – skadebegränsande och skadeavhjälpande 
Över sydöstra Skånes geografiska yta finns skillnader både i insatsers karaktär och i dess komplex-
itet. Räddningstjänsten SÖRF ska alltid kunna säkerställa en förmåga som tillgodoser ett första 
skadebegränsande åtgärd inom hela vårt geografiska område avseende uppdrag inom Lagen om 
skydd mot olyckor. Den skadebegränsande åtgärden ska omfatta såväl hälsa som egendom och 
miljö. Inom hela SÖRF: s geografiska insatsområde ska det finnas ett generellt skadebegränsande 
förmåga att hantera typolyckorna.  

 

• Vid brand i byggnad ska vi inom insatsområdet kunna genomföra skadebegränsande åtgär-
der omedelbart. Dessa åtgärder består i att begränsa branden och dess omfattning.  

• Vid trafikolycka består de omedelbara åtgärderna i att kunna avhjälpa en akut livshotande 
situation.  

• Vid drunkningsolyckor ska vi över förbundets geografiska yta kunna genomföra ytlivrädd-
ning.  

• Målsättningen är att inom tio minuter efter framkomst ska vi avbryta det negativa händel-
seförloppet så att olyckan inte förvärras.  

 

 

Gemensam 
förmåga

Särskild 
förmåga

Basförmåga

Inlednade 
förmåga

Stärkt 
enskild 
förmåga

Den 
enskildes 
förmåga
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Den enskildes förmåga 
De som kan påverka konsekvenserna av en oönskad händelse allra mest är den enskildes förmåga 

att hantera/förebygga händelser. Det kan vara allt från att ha en fungerande brandvarnare till att 

kunna utföra hjärtlungräddning vid sjukdomsfall.    

 
Stärkt enskild förmåga 
Med larmbefälets hjälp ska den hjälpsökande få stärkt information som är nödvändig för att kunna 

hantera olyckan/tillbudet på ett så bra sätt så möjligt. Detta kallas IVPR – I Väntan På Räddnings-

tjänst.  

 
Inledande förmåga 
I SÖRF har vi i dagsläget fem FIP-enheter, Första Insats Personer. Dessa personer utgår från 

hemmet/arbetet och ska på egen hand ha förmåga att kunna utföra livsuppehållande åtgärder, ut-

föra inledande begränsningar vid mindre bränder och kunna biträda med livräddningsutrustning 

vid drunkningstillbud.   

 
Basförmåga 
Förmågan som ligger till grund för de lagstadgade övningar som samtlig brandpersonal i SÖRF ska 

genomgå med bestämt intervall för att hålla utryckningskompetens. Basförmågan beskriver lägsta-

nivån för arbetsuppgiften.  

 
Särskild förmåga 
En specifik förmåga inom SÖRF, förmåga som kräver extra övningstid och utrustning utöver bas-

förmågan.   

Exempelvis höjdenhet, restvärdesenehet (RVR), ytlivräddning m. m.  

 
Gemensam förmåga 
Är en förmåga som den samlade räddningstjänsten har inom Räddningstjänsten Område Syd och 

skapar ett mervärde för fler organisationer. Den eller dessa förmågor finns beskrivna i separata 

dokument. 
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Ledningssystem 

Ledningssystemet för den operativa verksamheten är ett räddningstjänstsamarbete mellan RSYD 

(Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö), SÖRF (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad), Sydkus-

ten (Trelleborg, Vellinge, Skurup), LoS (Lomma, Staffanstorp) och Svedala. Samarbetet ger rädd-

ningstjänsten förmåga att leda insatser från mindre omfattande till långvariga händelser som krä-

ver längre uthållighet. I systemet finns följande funktioner: 

• RRC Regional räddningschef i beredskap, gemensam för Skånes räddningstjänster. 

• IB  Inre befäl 

• LB  Larmbefäl 

• YB  Yttre befäl (även VBI i Sydkusten) 

• SL  Styrkeledare  

 

Ledningsfunktionerna kan vid insats tilldelas olika roller beroende på händelsetyp.   

Exempel ledande roller: 

• Räddningsledare (RL) -YB och SL, inom RSYD endast IB 

• Insatschef (IC)    -YB SL inom RSYD   

• Skadeplatschef     -YB    

• Sektorchef    -YB och SL (RiB endast enkla sektorer)  

 

Exempel stödjande roller: 

• Ledningsstöd - LB (inre ledning) 

  - YB (inre/yttre ledning) 

  - Stabschef och stabsdeltagare (inre/yttre stab) 

 

Regional räddningschef  

Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för Skånes räddningstjänster. RRC 

utgör den högst ansvariga för strategiska och normativa frågor inom länet och ansvarar för den 

övergripande strategiska planeringen av operativa resurser för att säkerställa att kommunala rädd-

ningsinsatser kan genomföras på ett likvärdigt och effektivt sätt vid insats. RRC arbetar på mandat 

av Skånes räddningschefer.  

RRC ska alltid informeras vid följande händelser:  

• Räddningsinsatser som riskerar att medföra allvarliga samhällsstörningar  

• Räddningsinsatser med stort massmedialt intresse  

• Räddningsinsatser med flera skadade och/eller omkomna (fler än fem stycken)  

• Händelser som riskerar att åsamka enskild kommun stora påfrestningar  

• Vädervarningar klass två och tre  

• Allvarliga skador på räddningspersonal eller dödsfall  

• Påfrestningar på samhällsfunktioner  

• Rörelser och strömningar på regional och nationell nivå  

• Vid stora eller allvarliga avvikelser  
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Inre befäl (IB) 

Inre befäl ansvarar för lokal systemledning inom räddningsområde syd och utgår från räddnings-

centralen på Hyllie, RC Syd.  

Exempel – uppgifter 

• ansvar för omvärldsbevakning, samverkansfrågor (särskilt de kommunala beredskapsper-

sonerna) beredskapsproduktion och långsiktig planering 

• tolkning och beslut om normativa och strategiska mål 

• övergripande resursledning 

• resultatuppföljning och planläggning för uthållighet  

• agera räddningsledare i Rsyd:s område  

• hantering av det drabbade sammanhanget 

• information till högre chef 

 

Larmbefäl (LB) 

Larmbefäl arbetar tillsammans med inre befäl med lokal system- och insatsledning.  

Exempel – uppgifter: 

• identifiera och värdera hjälpbehov samt stöd till hjälpsökande 

• minutoperativ översyn av resursläge och snabb/effektiv initial resursuppbyggnad  

• stöd till larmade enheter angående information, kommunikation och samordning 

• Planläggning resursförstärkning 

• Dokumentation (främst i Zenit) 

• Tilldelning sambandsstruktur 

• Verkställa beslut fattade av IB 

 

Yttre befäl (YB) 

Operativt utgör YB ledningsnivå två, högsta befäl i SÖRF, med ansvar för samordning av enskilda 

räddningsenheters arbete samt övergripande operativ ledning. YB skall ha god förmåga att sam-

ordna och att allt se helhet både vid räddningsinsats och under icke larmtid, detta i samråd med 

inre ledning. YB ska ha god kännedom om SÖRF:s operativa förmåga och ute på skadeplats arbeta 

efter de beslutsstöd som är framtagit inom förbundet. YB skall även kunna fungera som skade-

platschef vid större händelser i SÖRF, men också i andra områden enligt styrdokument RC Syd. 

 

Styrkeledare (SL) 

Styrkeledare i räddningsstyrka innebär att man vid räddningsinsats kan tilldelas rollen som rädd-

ningsledare, skadeplatschef eller sektorchef och kunna arbeta med ledningsstödsuppgifter i stab. 

Som arbetsledare ska man genomföra riskbedömning innan arbetet påbörjas och kontinuerligt un-

der insats, fatta beslut om insats, taktik och metodik. En arbetsledare (AL) förväntas agera likvär-

digt som en SL vid uppstart av en insats, men utan Räddningsledarmandatet.  
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Räddningstjänst under höjd beredskap  

Organisationen ska, då regeringen beslutat om höjd beredskap i landet, kunna anpassas till den 

förändrade hotbilden. Direktiv om beredskap och inriktning tas av länsstyrelse eller regering. Kom-

munernas beredskap bygger på den grund som finns i de kommunala planerna för extraordinära 

händelser. 

 

Uppgifter om samverkan  

I varje program ska det framgå hur kommunen samverkar med andra kommuner, statliga myndig-

heter och enskilda, enligt 3 kap 3 § FSO. (Bilaga 3) 

 

Varning och information  

Vid större olyckor eller överhängande fara för olyckor kan det finnas behov att varna allmänheten. 

Detta kan göras med signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”.  I Sjöbo, Simrishamn, Tome-

lilla och Ystad tätort kan det ske via fast utplacerade tyfoner. Signalen kompletteras med ett med-

delande i radio och TV med information om råd och anvisningar till allmänheten. Bor man i om-

råden utanför tyfonernas hörbarhet kommer man endast att varnas via tv och radio. Räddnings-

tjänsten kan också vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, då ett behov finns att informera, 

begära utsändning av meddelande via radio och TV utan att signalen VMA utlöses.  

Varningsmeddelande kan också sändas via sms till mobiltelefoner och som talat meddelande till 

fasta telefoner, till ett område som kan bli påverkat av en olycka eller om det finns fara för en 

olycka som kan komma att påverka personer i det aktuella området.  

Räddningstjänsten har möjlighet att lämna underlag till funktionen 113 13, för att underlätta in-

formationsspridning till allmänheten, samt avlasta myndigheter och 112 informationssökande sam-

tal från allmänheten. 

Information efter inträffade händelser finns att hämta på räddningstjänstens och respektive kom-

muns hemsidor. 

Utlarmning av räddningstjänstens styrkor sköts av SOS Alarm. Utlarmning ska kunna ske på två 

av varandra oberoende sambandsvägar, dels via utrustning på respektive brandstation och via kom-

munikationsradio. Räddningstjänsten ansvarar för underhållet av utlarmningsutrustningen. 
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Bilaga 1. 

Riskstudie 

 
Fördelning av händelser på tidpunkt. Diagrammet nedan visar antalet insatser per månad. 

  

 
 

Fördelning över årets månader är ganska jämn, förutom juli månad då flest händelser inträffar. 

Vanligaste händelser i juli månad är trafikolyckor (26 procent) och sjukvårdsuppdrag (33 procent) 

av antalet händelser i juli månad under åren 2010 – 2017. 

 

Diagrammet visar händelsernas spridning över veckodagarna. 

 

 
 

Tabellen visar fördelning av insatser under dygnet 
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Flest händelser inträffar under den tid på dygnet som personer är som mest aktiva, från klockan 

09.00-22.00. Flest händelser inträffar mellan klockan 16.00 – 18.00 och minst händelser inträffar 

mellan klockan 04.00 – 05.00. 

 

Skadade i olyckor 

Diagrammet nedan visar antalet skadade och omkomna vid insatser under åren 2010 – 2017. 

 

 
 

Händelser där risken för personskador är som störst redovisas i diagrammen och visar antalet 

skadade och omkomna år 2010 - 2017. Valet av händelsetyper är baserat på frekvensen och 

konsekvenserna av händelserna, dessa utgör i princip 100 procent av händelserna med 

personskador.  
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Dödsbränder i bostäder 

När det gäller dödsbränder i bostäder har vi gått tillbaka några år och sammanställt statistik från 

1999 - 2017 för att få ett större underlag i antal och orsaker.  

 

 
 

Fördelningen av omkomna i brand i bostad årsvis i SÖRF: s insatsområde. 
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Åldersfördelning omkomna i brand  

 

  
SÖRF                 Sverige 

 
Under perioden 1999–2015 var det markant fler män än kvinnor som omkom i bränder. Cirka åtta 
av tio dödsbränder inträffade i bostäder. Den vanligaste kända orsaken var rökning, som stod för 
minst en fjärdedel av dödsbränderna.  
Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre var kraftigt överrepresenterade i dödsbränder, liksom för 
flera andra olyckstyper. I åldersgruppen 20–64 år hade fler än hälften av de omkomna konsumerat 
alkohol före olyckan. Det är numera ovanligt att barn omkommer i bränder. 
(MSB: s dödsbrandsrapportering) 
 

De bränder med dödlig utgång som har inträffat inom SÖRF: s insatsområde är att de flesta som 

omkommer i brand i bostad är ensamstående och 70 procent av de som omkommer är över 65 år. 

Slutsatser från statistik i MSB: s dödsbrandsdatabas är att minst hälften av dem som omkommit på 

grund av brand i flerbostadshus hade någon form av funktionsnedsättning (fysisk, mental eller 

åldersrelaterad). I småhus var motsvarande andel 25 procent. Hälften av de omkomna var 

påverkade av alkohol eller medicin. Detta är inget vi har kunnat utläsa av vår egen insatsstatistik, 

men sannolikt är förhållanden ungefär detsamma i hela landet. 

Dödsbränder i bostäder drabbar oftast personer med begränsad förmåga att uppmärksamma eller 

hantera en brand. Åtgärder som minskar sannolikheten för brands uppkomst hos dessa personer 

skulle sannolikt ha effekt på antalet omkomna. Även åtgärder som släcker en uppkommen brand 

hos dessa personer skulle sannolikt ha effekt på antalet omkomna. För den del av de omkomna 

som inte kan anses ha en begränsad förmåga, skulle åtgärder som ökar sannolikheten för att 

branden uppmärksammas på ett tidigt stadium, fungerande brandvarnare, förmodligen ha effekt.  
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Brand i bostad 

Totalt sett för antalet inträffade brand i bostad ligger kommunerna inom SÖRF under genomsnittet 

för riket. Det inträffar färre bostadsbränder per 1 000 invånare i våra kommuner än landet i 

allmänhet. Antalet brand i bostad har de senaste åren haft en vikande trend, där det dock med 

underlag endast från våra kommuner kan variera kraftigt år från år. 

 

 
 

Det inträffar fler brand i bostad under den kalla delen av året. Under december och januari inträffar 

drygt 30 procent av alla bostadsbränder.  

 

 
 

 

 

Brand i bostad är relativt jämnt fördelade över veckodagarna. 
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Tyngdpunkten för brand i bostad är från sen eftermiddag till midnatt.  

 

 
 

Vanligaste startutrymmet för brand i bostad är kök och eldstadsrelaterat i pannrum/skorsten, men 

även i vardagsrum startar många bränder. 

 

 
I många bränder har branden varit så omfattande vid räddningstjänstens framkomst att 

brandorsaken inte har kunnat fastställas utan förblir okänd. De bränder där orsaken kunnat 

fastställas är de vanligaste orsakerna fel i utrustning, eldstäder och andra eldningsanordningar och 

glömd spis.  
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Brandorsak skiljer sig beroende på om det brunnit i småhus eller i flerbostadshus. Andelen glömd 

spis är vanligare i flerbostadshus. Eldstadsrelaterade bränder är vanligast i småhus. 

Andel bränder med okänd anledning är vanligare i småhus, då brandens omfattning oftast blir 

större i småhus än i flerbostadshus. 

 

Bränder i småhus är till stor del eldstadsrelaterade. För att minska antalet bränder i småhus behöver 

således främst dessa typer av bränder förebyggas. Bränder som har sitt ursprung i köket och spisen 

bör förebyggas på ett bättre sätt om antalet bränder i småhus och flerbostadshus ska minska. 

Brändernas omfattning är i de flesta fall inte särskilt stor. Det bör således finnas en möjlighet för 

den enskilde att, med rätt förutsättningar med avseende på brandvarnarförekomst, tillgång till 

släckutrustning och kunskapsnivå, i större omfattning än tidigare hantera den uppkomna 

situationen själv. 

Brand i byggnad, ej bostad 
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Bränder i allmänna byggnader och industrier kan leda till stora skador på både egendom och miljö. 

Risken för människor är av en annan karaktär än i bostäder och statistik från händelserapporterna 

i SÖRF: s insatsområde visar att det är mindre sannolikt att komma till skada i dessa bränder. 

I många kommuner är skolbränder ett stort problem, som i många fall visat sig vara anlagda, men 

inom SÖRF: s insatsområde har antalet legat under riksgenomsnittet de senaste åren.  
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Drunkningsolyckor och tillbud 

Tabellerna för drunkningsolyckor och tillbud visar värde för åren 2010 - 2017. 

 

 
 

 
 

 
 

Antalet drunkningsolyckor/tillbud har legat på ett ganska jämnt antal, förutom år 2012 då inga 

olyckor inträffade. Platserna för händelserna har också en jämn fördelning mellan hav, sjö och 

hamnområde. Fördelningen av olyckor under årets månader är också någorlunda jämn och inte så 

koncentrerad till sommarmånadernas badsäsong som man skulle kunna tro.  
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Trafikolyckor 

Under åren 2010 - 2017 har 26 personer omkommit i trafikolyckor i SÖRF: s insatsområde varav 

sju stycken omkommit i järnvägsolyckor under åren 2012 - 2014.  

 

 
 

 
 

 
Fördelning under årets månader är jämn, utom under juni, juli då fler olyckor inträffar. Förklaringen 

kan vara den tillströmning av folk som sker under turistsäsongen, med tillhörande trafikintensitet. 
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Under veckans dagar är fördelningen av antalet olyckor relativt jämn, förutom tisdagar med 

betydligt färre olyckor än under övriga dagar. 

 

 
 

Trafikolyckorna sker i regel under eftermiddagen, speciellt mellan klockan 16.00-17.00. Det sker 

även en ökning mellan klockan 07.00-08.00 på morgonen. Detta kan bero på pendlingstrafiken till 

och från arbetet under dessa tider. 
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Bilaga 2. 

Hamnar  
 
Hamnverksamhet Ystad 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av den totala mängden gods som fraktades till och från Ystads hamn under 2017 var innehållet i 

185 vagnar klassat som farligt gods. Med fördelning enligt följande:  

• klass 8 syror 156 vagnar  

• klass 4.3 kalciumkarbid 16 vagnar 

• klass 5.1 väteperoxid 13 vagnar 

 

Hamnområden  
Inom regionen finns följande hamnområden, enligt följande kartor, där räddningstjänsten ansvarar 

för sjö- och miljöräddningstjänst.   

 

Simrishamn 

 

Trafik och godsmängd Antal 2013 Antal 2017 

Gods (ton) 3 249 274 3 568 129 

Järnvägsvagnar 10 368 8 112 

Lastbilar/trailers 203 973 249 903 

Bussar 2282 2 929 

Personbilar 478 602 569 836 

Passagerare 1 746 857 2 180 475 

Anlöp 3503 3 570 

SÖRF 2018/29
2018.151

2018-12-07
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Ystad 
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Bilaga 3 

 

 

Samverkansparter 

 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har avtal eller överenskommelser med följande 

samverkansparter: 

• RC Syd, gemensam räddningscentral för räddningstjänsterna i Räddningsområde Syd 

• Trafikverket, sanering, evakuering tåg, avspärrning väg, akut bärgning fordon. 

• Automatlarmsavtal, enskilda anläggningsägare 

• Region Skåne, assistans till sjukvård 

• Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB, restvärdesräddning 

• SOS Alarm AB, alarmering 

• Kommunförbundet Skåne, regional kemberedskap  

• Kommunförbundet Skåne, regionalt ledningsstöd 

• (Kommunförbundet Skåne, skydd och säkerhet) 

• (Kommunförbundet Skåne, Automatlarm) 

• Överenskommelse om gemensam räddningschefsberedskap Område Syd 

• Gränslös samverkan för räddningstjänsterna i Skåne för att snabbt kunna utföra insatser 

utan hänsyn till kommungränserna 

• Avtal om samverkan mellan Skånes kommuner om räddningsledare 

• (Ramavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne om samverkan avseende resursutnyttjande 

och personalkompetens för olycksförebyggande och skadeavhjälpande verksamheter) 

• Medlemskommunerna. Medverkar i kommunernas Riskhanteringsgrupper och i 

planläggning och genomförande av krisledningsövningar i den omfattning kommunerna 

önskar. 

• Länsstyrelsen. Samverkan sker i form av samordning och ledning vid större insatser och 

händelser i samhället. Länsstyrelsen svarar även för uppföljning och tillsyn av 

räddningstjänsten. 
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Operativ Räddningstjänst 
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Version 2017.1 MA 

 

Styrdokument för Operativverksamhet  
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Operativ Räddningstjänst 
 

2 
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Kompletterande dokument 

 

- Styrdokument RC Syd 

- YB befattningsbeskrivning  (ny under konstruktion) 

- SL befattningsbeskrivning 

- FIP befattningsbeskrivning 

- AL befattningsbeskrivning 

- Klädreglemente   (kommer att revideras under 2017) 

- Styrdokument trafikolycka  (under konstruktion)  

- Rökdykarreglemente  

- Standardrutiner 

- RIB-reserver 

- Riktlinjer körkortsbehörighet 

- Riktlinjer Miljöförbundet 

- Höga vattenflöde 

- Kemorganisation område syd 

- Kommunikationsolycka område syd 

- Överenskommelse räddningsvärn 

- Faktaunderlag räddningsvärn  (under konstruktion) 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till 2013 års Operativa översyn är en del i SÖRF:s nerskärningar efter att Skurups 

kommun lämnade förbundet vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet att nerskärningar och 

förändringar skall genomföras är fattade av SÖRF:s ägargrupp och mynnade ut i b.la. 

reducerad vagnpark vilket ändrade insatsförmågan. 

 

Förhållningssätt 

En stor del av räddningstjänstens verksamhet är styrd av lagar o förordningar som 

räddningstjänsten måste förhålla sig till.  

▪ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

▪ Bygglagstiftningen. 

▪ Arbetsmiljölagen.  

▪ Kommunallag (1991:900)  

▪ Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting  

▪ Miljöbalk (1998:808) 

▪ M.fl. 

 

Verksamhetsmål 

SÖRF:s verksamhetsmål kommer under hösten 2017 att revideras och kopplas till samtliga 

verksamheter. 

▪ Öka tryggheten för de som bor och vistas i Sydöstra Skåne genom ett samordnat 

olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. 

▪ Skapa gemensam och kända strukturer för snabba och samordnade insatser, 

beredskap och informationshantering. 

 

 
Handlingsprogram  

Styrdokumentet för Operativverksamhet är förankrat i det politiska antagna 
handlingsprogrammet för SÖRF. Nuvarande handlingsprogram sträcker sig mellan åren 
2014–2018.   
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Politiska ambitioner och målsättningar 

SÖRF:s ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra 
Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter resulterar i ett prestationsmål som anges 
utifrån tiden då larm inkommer till räddningstjänsten tills dess att en Räddningsinsats kan 
påbörjas. Mediantiden i Sverige var under 2016 12,1 minuter. 
 

Kommun Larmbehandlingstid hos SOS 
alarm för räddningstjänst.  

Responstid för 
räddningstjänst. D.v.s. tid 
från 112 samtal till första 
resurs är på plats 

Simrishamn 1,9 minuter 10,7 minuter 

Sjöbo 1,8 minuter 10,5 minuter 

Tomelilla 1,8 minuter 9,2 minuter 

Ystad 1,8 minuter 9,7 minuter 

 
 

 
 

(FIP-enhet Löderup saknas på kartan då den inte kan tids definieras)  
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Konsekvensen av en händelse påverkas av olika faktorer bl.a.  

▪ Tidig upptäckt. 
▪ Den enskildes förmåga/åtgärder. 
▪ Brandlarm och brandvarnare.  
▪ Anspänningstid för räddningstjänsten. 
▪ Körtid för räddningstjänsten. 
▪ Insatsförmåga vid ankomst. 
▪ Kunna avbryta händelseförloppet. 

 
Ankomsttiden påverkas i huvudsak av olyckan geografiska placering men också till stor del av 
larmbehandlingstiden hos SOS. 
 
Inriktningen av insatsförmågan är att snabbt komma till olycksplatsen med personal för att 
bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av olycksförloppet och samtidigt skicka enheter 
för att hantera olyckan i senare och eventuellt mer omfattande skede.  
Den mängd resurser/personal som bedöms gå åt vid varje olyckstyp hanteras av larmbefälet 
vid Räddningscentralen syd (RCSyd). SOS operatören larmar enligt plan närmsta resurser 
innan larmbefälet skräddarsyr larmtåget. 
 
Hjälpen består dels av en första insats som består av en eller flera personer, dels en 
styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de taktiska enheter som 
krävs för att ha förmåga att klara en dimensionerande olycka. 
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Generell insatsförmåga – skadebegränsande och skadeavhjälpande 

Över sydöstra Skånes geografiska yta finns skillnader både i insatsers karaktär och i dess 
komplexitet. Räddningstjänsten SÖRF ska alltid kunna säkerställa en förmåga som tillgodoser 
en första skadebegränsande åtgärd inom hela vårt geografiska område avseende uppdrag 
inom Lagen om skydd mot olyckor.  
Den skadebegränsande åtgärden ska omfatta såväl hälsa som egendom och miljö.  
Inom hela SÖRF:s geografiska insatsområde ska det finnas en generell skadebegränsande 
förmåga att hantera typolyckorna.  

 
▪ Vid brand i byggnad ska vi inom insatsområdet kunna genomföra skadebegränsande 

åtgärder omedelbart. Dessa åtgärder består i att begränsa branden och dess 
omfattning.  

▪ Vid trafikolycka består de omedelbara åtgärderna i att kunna avhjälpa en akut 
livshotande situation.  

▪ Vid drunkningsolyckor ska vi över förbundets geografiska yta kunna genomföra 
Ytlivräddning.  

▪ Målsättningen är att inom tio minuter efter framkomst ska vi avbryta det negativa 
händelseförloppet så att olyckan inte förvärras.  

 

 

 

Gemensam förmåga

Särskild förmåga

Basförmåga

Inlednade förmåga

Stärkt enskild 
förmåga

Den 
enskildes 
förmåga
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Den enskildes förmåga:  

De som kan påverka konsekvenserna av en oönskad händelse allra mest är den enskildes 

förmåga att hantera/förebygga händelser. Det kan vara allt från att ha en fungerande 

brandvarnare till att kunna utföra hjärtlungräddning vid sjukdomsfall.    

 

Stärkt enskild förmåga:  

Med larmbefälets hjälp ska den hjälpsökande få stärkt information som är nödvändig för att 

kunna hantera olyckan/tillbudet på ett så bra sätt så möjligt. Detta kallas IVPR – I Väntan På 

Räddningstjänst.  

 

Inledande förmåga:  

I SÖRF har vi i dagsläget fem FIP-enheter, Första Insats Personer. Dessa personer utgår från 

hemmet/arbetet och ska på egen hand ha förmåga att kunna utföra livsuppehållande 

åtgärder, utföra inledande begränsningar vid mindre bränder och kunna biträda med 

livräddningsutrustning vid drunkningstillbud.   

 

Basförmåga:  

Förmågan som ligger till grund för de lagstadgade övningar som samtlig brandpersonal i 

SÖRF ska genomgång med bestämt intervall för att hålla utryckningskompetens. 

Basförmågan beskriver lägstanivån för arbetsuppgiften.  

 
 
Särskild förmåga:  

En specifik förmåga inom SÖRF. Exempelvis höjdenhet, restvärdesenehet (RVR), 

ytlivräddning m.m. En förmåga som kräver extra övningstid och utrustning utöver 

basförmågan.    

 

Gemensam förmåga:  

Är en förmåga som den samlade räddningstjänsten har inom Räddningstjänsten Område Syd 

och skapar ett mervärde för fler organisationer. Den eller dessa förmågor finns beskrivet i 

separata dokument. 
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Förmågeområde  

 

Basförmåga: 

▪ Brand i byggnad. Rökdykning i normal riskmiljö 

▪ Trafikolycka. Trafik 1 

▪ Sjukvårdsinsats (Prehospitalt akut omhändertagande) 

▪ Brand i skog och mark 

▪ Övrig brand och räddningsinsats 

▪ Höghöjd. Höjd 1 

 

Särskildförmåga:  

▪ Brand i byggnad. Rökdykning i komplicerad miljö 

▪ Trafikolycka. Trafik 2 till Trafik 3 och Trafik 4 (Tung räddning) 

▪ Räddningsfrånkoppling 

▪ Brand i brandfarlig vätska eller gas 

▪ Kemolycka med farliga ämnen 

▪ Ytlivräddning 

▪ Terrängtransport 

▪ Höghöjd. Höjd 2 

▪ Restvärdesräddning RVR 

▪ Motorsåg 

▪ Skärsläckare 

 

Förmågeområdena skall matchas med rätt övningar/utbildningar 

 

Beskrivningen i förmågetabellen förväntas ge en tydlig bild av vad varje enhet ska klara av 

och vilka övningar som skall genomföras för att uppnå rätt nivå.  

Övningsintervallet som nämns för respektive förmåga är ett minimikrav. En förmåga ska övas 

med variation, allt från teori till praktik. Dock ska övningarna uppfylla de krav som ställs i 

arbetsmiljöföreskrifter (AFS) och andra regelverk och förordningar så som Lag om skydd mot 

olyckor (LSO), Trafikförordningen, Hälso och sjukvårdslagen samt SÖRF:s lokala reglemente 

och PM m.m.  

Det är individens ansvar att själv ta ansvar för sitt övningsintervall. Dock ska närmsta 

arbetsledare lägga in och registrera bokade och genomförda övningar och aktiviteter enligt 

utbildning i SÖRF:s verksamhetsprogram så att uppföljning finns tillgänglig. 
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Förmågetabell med beskrivning och övningsintervall 

Kategori Funktion Förkortning Beskrivning Övningsintervall 

A – Administrativa 
Rutiner 

Metod A   

  A – HR Händelserapport Vid uppdatering 

  A – UTV Utvärdering - 

  A – Deb Debitering Vid uppdatering 

  A – OFU Olycksförloppsutredning Vid uppdatering 

L – Ledning              Roll L   

  L – AL  Arbetsledare 2ggr/12mån 

  L – FIP  FIP-befäl 2ggr/12mån 

  L – SL   Styrkeledare heltid 2ggr/12mån 

  L – YB  Yttre befäl 4ggr/12mån 

  L – RL Räddningsledare - 

B – Brand Roll B   

  B - RN1  Rökdykning i normal riskmiljö  4ggr/12mån 

                             B - RN2  Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö 2ggr/12mån 

  B - RN3  Rökdykning i komplicerad miljö 1ggr/12mån 

 Metod B - SkärBm Skärsläckare för Brandmän 2ggr/12mån 

                            B - SkärBf Skärsläckare för Befäl 1ggr/12mån 

  B – Ls Lättskum 1ggr/12mån 

H – Höghöjd Metod H    

  H - HH1  Höghöjd 1 2ggr/12mån 

  H - HH2 Höghöjd 2 2ggr/12mån 

T – Trafikolycka                 Roll T   

  T - T1 Trafikolycka Nivå 1 2ggr/12mån 

  T - T2 Trafikolycka Nivå 2 2ggr/12mån 

  T - T3 Trafikolycka Nivå 3 2ggr/12mån 

  T - T4  Trafikolycka Nivå 4 Tung räddning 2ggr/12mån 

V – Vattenlivräddning     

  V - Ytliv Ytlivräddning  4ggr/12mån 

  V - Båt 1 Gummibåt 2ggr/12mån 

  V - Båt 2 Aluminiumbåt 2ggr/12mån 

R – Räddning Metod    

  R - Ras Ras 1ggr/12mån 

  R - RfBm Räddningsfrånkoppling för SL/YB 1ggr/12mån 

  R - RfBf Räddningsfrånkoppling brandmän 1ggr/12mån 

  R – Djur Djurlivräddning  1ggr/12mån 

S – Sjukvård     

  S – D-HLR Sjukvårdsinsats D-HLR  2ggr/12mån 

FÄ – Farliga ämnen Roll    

  Fa - Kem1 Livräddning i splashdräkt 1ggr/12mån 

  Fa - Kem2 Kemdykning i kemskyddsdräkt 2ggr/12mån 

  Fa - Kem depå Depå funktion kemcontainer 1ggr/12mån 

  Fa - Oljeskydd Depå funktion oljeskyddscontainer 1ggr/12mån 

M - Motorsåg Metod    

  M - M1 Motorsågskännedom 1ggr/12mån 

  M - M2 Håltagning  1ggr/12mån 

  M - M3  Trädfällning 1ggr/12mån 

TT - Terrängtransport Metod    

  TT - ATV Motorcykel 2ggr/12mån 

  TT - BV Bandvagn 1ggr/12mån 

RVR Roll    

  RVR Restvärdesräddning 2ggr/12mån 
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Insatsledning inom Område Syd 

Insatsledning i SÖRF sker i samverkan med Räddningstjänsten Syd, Räddningstjänsten 

Trelleborg/Vellinge/Skurup och Räddningstjänsten Lomma/Staffanstorp. Invånarantalet i 

området är ca 700,000. 

Samarbetet sker med en gemensam samsyn och regleras av ett Styrdokumentet RC Syd.  

Funktioner och roller 

I ledningssystemet finns följande funktioner: 

▪ Regional Räddningschef i beredskap (RRC) 

▪ Inre befäl (IB) 

▪ Larmbefäl (LB) 

▪ Yttre befäl (YB) 

▪ Styrkeledare (SL) station Ystad, Första Insats Person – FIP-Befälet på Station 

Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla samt arbetsledare/brandman i Löderup. 

Arbetsledare (AL) station Borrby, Brösarp, Vollsjö och Lövestad. 

 

Dessa funktioner kan vid insats tilldelas olika roller. Det sker på olika sätt i de olika 

organisationerna vilket beskrivs nedan. De roller som tilldelas är exempelvis: 

▪ Räddningsledare (RL) – alla befäl i yttre tjänst, inom RSYD endast IB 

▪ Insatschef (IC) – alla Rsyd:s befäl och SÖRF:s YB 

▪ Stödjande befäl – alla YB 

▪ Skadeplatschef – alla YB samt SÖRF:s SL och FIP-befäl. 

▪ Sektorchef – alla SL (AL enkla sektorer, ej inom Rsyd), alla YB. 

 

 

Systemledning  

 

IB svarar för systemledning. Det innebär:  

▪ att utifrån riskbild på bästa sätt fördela tillgängliga resurser mellan olika insatser och 

beredskap. 

▪ att omvärldsbevaka. 

▪ att hålla räddningstjänstens befattningshavare informerade om läget i området (IB 

svarar för aktivering av och information till och från RRC) 
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Strategiskt förhållningssätt 

 

RC Syds område ses och behandlas strategiskt som ett samverkansområde, utan gränser. IB 

kan besluta om fem beredskapspåverkande åtgärder: 

▪ Förflytta styrkor  

▪ Förkorta anspänningstiden (för deltiden, samla dem på station) 

▪ Begränsa antalet styrkor på en insats 

▪ Förbereda styrkor på insats, som ej är insatta i arbete, på att de kan få lämna. 

▪ Kalla in, eller beordra inkallning av, ledig personal 

▪ Initiera ledningsförstärkning och ledningsstöd 

 

Mer information finns i vår gemensamma samverkansbok som är ett styrdokument för den 

samlade räddningstjänsten inom område syd. Det geografiska området sträcker sig från 

Skanör upp till Barsebäck och öster ut mot Kivik samt ner mot Sandhammaren. Motsvarar ett 

insatsområde med 700,000 invånare. 

I samverkansboken finns en beskrivning om hur, var och när vi ska kunna genomföra en 

gemensam räddningsinsats. Samverkansboken beskriver även vem som äger 

räddningsledareskapet samt vem som äger arbetsmiljöansvaret. 

 

Beredskap under pågående larm 

Den enda ort som vid behov bör få täckning är Ystad. Ystad kan dock med fördel täckas från 

Tomelilla (ca 10 min om de passar på stationen). Från Tomelilla når man alla större orter i 

förbundet inom acceptabel tid. Helst ska täckningen vara 1+4 men vid belastning är 1+2 

tillräckligt. Om höjdfordonen från Ystad och Simrishamn är upptagna under längre tid, 

reservstege från Trelleborg eller från Rsyd. 
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Beslutsstöd SÖRF 

I SÖRF arbetar samtliga befäl (AL, FIP, SL och YB) efter samma gemensamma beslutsstöd. 

Övning/utbildning sker kontinuerligt efter bestämd mall.  

Inledningsvis 
▪ Totalinfo  
▪ Resurstilldelning med LB 
▪ Vindruterapport – OSH  

(Objekt, Skada, Hot) 
▪ Läsa händelsen och göra riskbedömning 
▪ MMI 
▪ Lägesrapport enligt OSHBIP + MMI  

(Objekt, Skada, Hot, Beslut, Inriktning, Prognos + Mål Med Insatsen) 
▪ Kompletterande resurser 
▪ Ledningsplats 

 
Under insats 

▪ Klargöra organisation 
▪ Klargöra kommunikation/samband 
▪ Taktisk plan  
▪ Ompröva riskbedömning 
▪ Plan för omfall 
▪ Ompröva MMI och resurser 
▪ Uthållighet 
▪ Lägesrapport med tyngd på prognos och händelseutveckling 
▪ Samverkan med externa parter 

 
Avveckling och avslut  

▪ Lågt tempo på avvecklingen, bra avslut mot tredjeman 
▪ Avveckling av resurser 
▪ Myndighetsbeslut, kriterierna för räddningstjänst och behov av efterföljande 

åtgärder såsom efterbevakning, RVR m.m. 
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Fyra stationsområden 

Den 1:e januari 2014 bildades 4 stationsområden. Underlaget bygger på ett antal parametrar 

som tillstörsta delen är effektiviseringar samt en stor nerdragning av vagnparken.  

▪ Område Norr Station Brösarp & Station Lövestad 

▪ Område Väst Station Sjöbo & Station Vollsjö 

▪ Område Öst Station Simrishamn & Station Borrby 

▪ Område Syd Station Tomelilla & Station Ystad 

Förändringar 

▪ Knyta stationer till varandra. De stationer som vanligtvis jobbar tillsammans med 

varandra skall även öva tillsammans kontinuerligt.  

▪ I möjligaste mån öva under jourvecka. 

▪ I möjligaste mån alltid öva med den utrustning som är placerad på respektive 

station/enhet. 

▪ Lagstadgade (AFS-styrda) övningar skall kvalitetssäkras. 

▪ Fördjupad fordonskontroll vid pass/jourbyte som kvalitetssäkras. 

▪ Räddningstjänstens chaufförer skall kvalitetssäkras. 

I detta dokument har vi förtydligat insatsförmågan och arbetsuppgifterna för samtliga 

stationer och de fyra olika stationsområdena samt yttre befäl. 

Dessutom kommer en differentiering i utlarmningen genomföras när det gäller hanteringen 

av de Automatiska brandlarmen i relation till tid på dygnet samt de olika objekten.  

Anställda per deltids station med en styrka 1+4 skall det vara 1 vikarie per grupp. Anställda 

per deltids station med en styrka på 1+2 skall det vara 1 vikarie på två grupper. Detta 

förtydligande innebär att vi kan tydligare hantera övningstid, läkarundersökning, utrustning 

mm på ett bättre och tydligare sätt än förut.  

Vid pågående av ny jourvecka skall insatsförmågan kvalitetssäkras genom checklistor och en 

adekvat genomgång av fordon o materiel genomföras per station.  

Denna rutin skall alltid genomföras. Målsättningen är hitta de brister på ett tidigt stadium 

samt förebygga skador personal och fordon/materiel. 
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Område Norr 

Består av de två stationsområdena Brösarp + Lövestad som om ligger i den norra delen av 

SÖRF:s geografiska område. I området bor ca 8,500 invånare.  

Beredskapsförmåga 1 brandman/1,400 invånare. 

Insatsstyrkan består av 2 Arbetsledare + 4 brandmän. 

Extern samverkan sker med station Degeberga från Räddningstjänsten i Kristianstad.  

Station Enhet Insatsförmåga 

Brösarp 4200 
1 Arbetsledare 
2 Brandmän 

   

262–4210 

 

Släckenhet Bas1. 
Arbetsledare  
Rökdykning i normal riskmiljö 
Trafik 2 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 
 

Lövestad 5300 
1 Arbetsledare 
2 Brandmän 

   

262–5310 

 

Släckenhet. Bas 1. 
Arbetsledare 
Rökdykning i normal riskmiljö 
Trafik 2 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 

 262–5390 

 
 

RVR-enhet 
Restvärdesräddning 
Utrustning för torr och rökfrimiljö. 
Länspumpningsutrustning. 
Presenningar, bark mm. 

 

STYRKA: 
▪ Respektive station har tillgång till egen 

Arbetsledare eller FiB befäl. 
▪ Egen enhet med en bemanning på 1 + 2 kan 

agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna 
som kräver en mindre personalstyrka än det 
traditionella 1 + 4. 

▪ Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket 
innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan 
påbörjas. 

▪ RVR-enheten kan köras på B-körkort. 
 
 
 

MÖJLIGHET: 
Följande åtgärder  
Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 

▪ Rökdykarinsats 
▪ Utvändig livräddning 

Kan Påbörjas: 
▪ Brandbegränsning 
▪ Säkra skadeplats (trafikolycka) 

Kan Genomföras: 
▪ Rökdykning när båda stationerna är på 

skadeplats. 
▪ Sjukvårdsinsats. 
▪ Brand ej Byggnad. 
▪ Mindre trafikolycka. 
▪ Brand byggnad mindre omfattning. 
▪ Aut-larm. 

SVAGHET: 
▪ Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning 

med 1+2 styrkan utan få invänta sin par 
station 

HOT: 
▪ Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & 

regler tillåter. 
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Förmågetabell område norr 

Kategori Station Förkortning förmåga Beskrivning 

A – Administrativa 
Rutiner 

 A  

 Brösarp & Lövestad A – HR Händelserapport 

 Brösarp & Lövestad A – UTV Utvärdering 

L – Ledning               L  

 Brösarp & Lövestad L-AL Arbetsledare 

B – Brand  B  

 Brösarp & Lövestad B-RN1 Rökdykning i normal riskmiljö  

H – Höghöjd  H   

 Brösarp & Lövestad H - HH1 Höghöjd 1 

T – Trafikolycka                  T  

 Lövestad T - T1 Trafikolycka Nivå 1 

 Brösarp T - T2  Trafikolycka Nivå 2 

R – Räddning    

 Brösarp & Lövestad R-Ras Ras 

S – Sjukvård    

 Brösarp & Lövestad S – D-HLR Sjukvårdsinsats D-HLR  

M - Motorsåg    

 Brösarp M1 Trädfällning 

 Brösarp M2  

TT - 
Terrängtransport 

   

 Brösarp TT- ATV I samarbete med Länsstyrelsen 
Stenshuvud 

RVR    

 Lövestad RVR Restvärdesräddning  
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Område Väst 

Består av de två stationsområdena Sjöbo + Vollsjö som ligger i den västra delen av SÖRF:s 

geografiska område. I området bor ca 18,500 invånare.  

Beredskapsförmåga 1 brandman/2,300 invånare. 

Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 arbetsledare + 6 brandmän. 

Extern samverkan sker väster ut med station Veberöd från Räddningstjänsten Syd samt norr 

ut med station Hörby från Räddningstjänsten Höör/Hörby. 

Station Enhet Insatsförmåga 

Sjöbo 5000 
1 FIP befäl 

 

262–5060  

 

FIP-enhet 
Insatsledning. 
Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 
Dragbil till räddningsbåt. 
 

4 Brandmän 

    

262–5010  

 

Släckenhet. Bas4. 
Rökdykning i normal riskmiljö. 
Trafik 2 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 

 262-5040  

 

Lastväxlar-enhet 
Brandsläckning farliga ämnen 
Brandvattenförsörjning 
Tank 10,000 L vatten 
1000 L Skum 

 TANK 10,000 vatten 
600 Skum 

    
 

X-tank. 10,000 L vatten + 600 L skum. 
 
 
 

 Oljeskydds 
container 

    
 

Oljeskyddscontainer. 
Oljelänsor xxx meter. 
Inte genomfört, placeringen inte fastställd. 
 

 262–5050 

 

Trafik 1 
Sjukvårds insats  
Dragbil till båt 
Personaltransport 

 

 
 

Aluminiumbåt 
Räddningsnät 
 

Vollsjö 5200 
1 Arbetsledare 
2 Brandmän 

   
 

262–5210 

 

Släckenhet Bas1 
Rökdykning i normal riskmiljö 
Trafik 2 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 
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STYRKA: 
▪ Respektive station har tillgång till egen 

Arbetsledare eller FiB befäl. 
▪ Egen enhet med en bemanning på 1 + 2 kan 

agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna 
som kräver en mindre personalstyrka än det 
traditionella 1 + 4. 

▪ Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket 
innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan 
påbörjas. 

 
 
 

MÖJLIGHET: 
Följande åtgärder  
Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 

▪ Rökdykarinsats 
▪ Utvändig livräddning 

Kan Påbörjas: 
▪ Brandbegränsning 
▪ Säkra skadeplats (trafikolycka) 

Kan Genomföras: 
▪ Rökdykning när båda stationerna är på 

skadeplats. 
▪ Sjukvårdsinsats. 
▪ Brand ej Byggnad. 
▪ Mindre trafikolycka. 
▪ Brand byggnad mindre omfattning. 
▪ Aut-larm. 

SVAGHET: 
▪ Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 

1+2 styrkan utan få invänta sin par station 
 

HOT: 
▪ Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet 

& regler tillåter. 

 

Förmågetabell område väst 

Kategori Station Förkortning förmåga Beskrivning 

A – Administrativa 
Rutiner 

 A  

 Sjöbo & Vollsjö A – HR Händelserapport 

 Sjöbo & Vollsjö A – UTV Utvärdering 

L – Ledning               L  

 Vollsjö L – AL  Arbetsledare 

 Sjöbo L – FIP  FIP-befäl 

 Sjöbo L – RL  Räddningsledare 

B – Brand  B  

 Sjöbo & Vollsjö B - RN1  Rökdykning i normal riskmiljö  

                            Sjöbo B - RN2  Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö 

H – Höghöjd  H   

 Sjöbo & Vollsjö H - HH1   Höghöjd 1 

T – Trafikolycka                  T  

 Vollsjö T - T1 Trafikolycka Nivå 1 

 Sjöbo T - T2 Trafikolycka Nivå 2 

V – Vattenlivräddning    

 Sjöbo V-Ytliv Ytlivräddning  

 Sjöbo V-Båt 2 Aluminiumbåt 

R – Räddning    

 Sjöbo & Vollsjö R-Ras Ras 

S – Sjukvård    

 Sjöbo & Vollsjö S - D-HLR  Sjukvårdsinsats D-HLR  

FÄ – Farliga Ämnen    

 Sjöbo Fa - Kem 1 Livräddning i splashdräkt 

M - Motorsåg    

 Vollsjö M1 Motorsågskännedom inte genomfört 

 Vollsjö M3 Trädfällning inte genomfört 
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Område Öst 

Består av de två stationsområdena Simrishamn + Borrby som ligger i den Östra delen av 

SÖRF:s geografiska område. I området bor ca 16,000 invånare.  

Beredskapsförmåga 1 brandman/2,000 invånare. 

Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + Arbetsledare + 6 brandmän. 

Station Enhet Insatsförmåga 

Simrishamn 3000 
1 FIP befäl 

 

262–3060  

 

FIP-enhet 
Insatsledning 
Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 
 

4 Brandmän 

    

262–3010  

 

Släckenhet Bas4 
Rökdykning i normal riskmiljö 
Trafik 2 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 

 262-3030 

 

Höjdenhet 27 m 
Livräddning på hög höjd. 
Hoppkudde för livräddning. 
Höjd 2. 

 262-3050 

 

Trafik 1 
Sjukvårds insats.  
Dragbil till båt. 
Personaltransport 

 
 

 

Gummibåt 
Portabel  
 
Aluminiumbåt, plotter, räddningsnät 
Iläggning i hamn 

Borrby 3200 
1 Arbetsledare & 1 Brandman 

  

262–3220 

 

BAS 5 
Arbetsledare  
Rökdykning i normal riskmiljö. 
Trafik 1 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 

 262–3240 
Lastväxlarenhet. 

 

Brandsläckning farliga ämnen. 
Brandvattenförsörjning. 
Tank 10,000 L vatten. 
1,000 L Skum. 

 Skumsläp 

 

Lättskumaggregat  
Dörradapter 

1 Brandman/FIP. 

 
(Rörlig enhet) 

262-3250  

 

FIP-enhet 
Rökdykning i normal riskmiljö 
Trafik 1 
Sjukvårds insats 
Höjd 1 

 

62



Operativ Räddningstjänst 
 

20 
 

STYRKA: 
▪ Respektive station har tillgång till egen 

Styrkeledare/arbetsledare. 
▪ Egen enhet med en bemanning på 1 + 2 kan 

agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna 
som kräver en mindre personalstyrka än det 
traditionella 1 + 4. 

▪ Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket 
innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan 
påbörjas. 

▪ BAS 5 & Jeep kan köras på B körkort. 
 
 
 

MÖJLIGHET: 
Följande åtgärder  
Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 

▪ Rökdykarinsats 
▪ Utvändig livräddning 

Kan Påbörjas: 
▪ Brandbegränsning 
▪ Säkra skadeplats (trafikolycka) 

Kan Genomföras: 
▪ Rökdykning båda stationerna är på skadeplats. 
▪ Sjukvårdsinsats. 
▪ Brand ej Byggnad. 
▪ Mindre trafikolycka. 
▪ Brand byggnad mindre omfattning. 
▪ Aut-larm. 

SVAGHET: 
▪ Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 

1+2 styrkan utan få invänta sin par station 

HOT: 
▪ Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet 

& regler tillåter. 

 

Insatsförmåga område Öst 

Kategori Station Förkortning förmåga Beskrivning 

A – Administrativa 
Rutiner 

 A  

 Simrishamn & Borrby A – HR Händelserapport 

 Simrishamn & Borrby A – UTV Utvärdering 

L – Ledning               L  

 Simrishamn & Borrby L – AL  Arbetsledare 

 Simrishamn & Borrby L – FIP  FIP-befäl (inte befäl Borrby) 

 Simrishamn L – RL  Räddningsledare 

B – Brand  B  

 Simrishamn & Borrby B - RN1  Rökdykning i normal riskmiljö  

                            Simrishamn B - RN2  Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö 

 Borrby B – Ls Lättskum 

H – Höghöjd  H   

 Simrishamn & Borrby H - HH1   Höghöjd 1 

 Simrishamn H - HH2 Höghöjd 2 

T – Trafikolycka                  T  

 Borrby T - T1 Trafikolycka Nivå 1 

 Simrishamn T - T2 Trafikolycka Nivå 2 

V – Vattenlivräddning    

 Simrishamn V - Ytliv Ytlivräddning  

 Simrishamn V - Båt 1 Gummibåt 

 Simrishamn V - Båt 2 Aluminiumbåt 

R – Räddning    

 Simrishamn & Borrby R - Ras Ras 

S – Sjukvård    

 Simrishamn & Borrby S – D-HLR Sjukvårdsinsats DHLR  

FÄ – Farliga ämnen    

 Simrishamn Fa - Kem1 Livräddning i splashdräkt 

M - Motorsåg    

 Simrishamn M - M1 Motorsågskännedom 

 Simrishamn M - M2 Håltagning  

 Simrishamn M - M3  Trädfällning 
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Område Syd 

Består av de två stationsområdena Tomelilla + Ystad som ligger i den södra delen av SÖRF:s 

geografiska område. I området bor ca 35,500 invånare.  

Beredskapsförmåga 1 brandman/3,500 invånare. 

Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 styrkeledare + 8 brandmän. 

Extern samverkan sker med övriga Räddningstjänster i område Syd.  

Station Enhet Insatsförmåga 

Tomelilla 4000 
1 FIP befäl 

 

262–4060  

 

FIP-enhet 
Insatsledning. 
Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 

4 Brandmän 

    

262–4010  

 

Släckenhet. Bas4. 
Rökdykning i normal riskmiljö. 
Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman 
Sjukvårds insats. 
Höjd 1. 

 262-4040  

 

Lastväxlar-enhet 
Brandsläckning farliga ämnen. 
Brandvattenförsörjning. 
Tank 10,000 L vatten. 
1000 L Skum. 

 262-4050 

 

Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman 
Sjukvårds insats.  
Personaltransport. 

 Kem 
Container 

    
 

Kemcontainer för farligaämnen. 
Utrustning enligt AG kem utrustningslista. 
 
 

 262–4090 

 

Bandvagns-enhet 
Bandvagn placerad på Maskinflak. 
Utrustning för räddningsinsats. 
EJ GENOMFÖRT 
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Station Enhet Insatsförmåga 

Ystad 2000 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän  

     

262–2010 

 

Släckenhet Bas4 
Styrkeledare 
Insatsledning 
Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 
Rökdykning i komplicerad miljö 
Livräddning farliga ämnen 
Höjd 1 
Sjukvårds insats 
Skärsläckare 

 262-2030 

 

Höjdenhet 32m 
Livräddning på hög höjd 
Hoppkudde för livräddning 
Höjd 2 

 262-2090 

 

Räddningsenhet 
Trafik 4. Tung räddning 
Insats Farliga ämnen. Kem 2 (delvis) 
Sjukvårds insats 

 262-2050  

 

Dragbil till räddningsbåt 
Dragbil till ATV 
Personaltransport 

 

 

ATV med släp 
200liten vatten med pump  

 
 

 

Gummibåt 
Portabel  
 
Aluminiumbåt, plotter, räddningsnät 
Iläggning i hamn 

 

STYRKA: 
▪ Respektive station har tillgång till egen 

Styrkeledare. 
▪ De båda stationerna kan i ett tidigt skede av 

insatsen både genomföra utvändig livräddning 
som invändig rökdykning. 

▪ Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket 
innebär att rökdykning i normal förhöjd 
riskmiljö kan påbörjas. 

 
 
 

MÖJLIGHET: 
Följande åtgärder  
Kan Förberedas: 

▪ Samtliga typer av räddningsinsatser kan 
förberedas. 

Kan Påbörjas: 
▪ Samtliga typer av räddningsinsatser kan 

påbörjas. 
Kan Genomföras: 

▪ Både inre och yttre Rökdykning när båda 
stationerna är på skadeplats. 

▪ Sjukvårdsinsats. 
▪ Brand i Byggnad. 
▪ Trafikolycka. 2+3. 
▪ Brand byggnad mindre omfattning. 
▪ Aut-larm. 

SVAGHET: 
▪  

HOT: 
▪  
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Insatsförmåga område syd 

Kategori Station Förkortning förmåga Beskrivning 

A – Administrativa 
Rutiner 

 A  

 Ystad & Tomelilla A – HR Händelserapport 

 Ystad & Tomelilla A – UTV Utvärdering 

L – Ledning               L  

 Tomelilla L – FIP  FIP-befäl 

 Ystad L – SL   Styrkeledare heltid 

 Ystad & Tomelilla L – RL Räddningsledare 

B – Brand  B  

 Ystad & Tomelilla B - RN1  Rökdykning i normal riskmiljö  

                            Ystad & Tomelilla B - RN2  Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö 

 Ystad B - RN3  Rökdykning i komplicerad miljö inte genomförd 

 Ystad B - SkärBm Skärsläckare för Brandmän 

                           Ystad B - SkärBf Skärsläckare för Befäl 

H – Höghöjd  H   

 Ystad & Tomelilla H - HH1  Höghöjd 1 

 Ystad H - HH2 Höghöjd 2 

T – Trafikolycka                  T  

 Ystad & Tomelilla T - T2 Trafikolycka Nivå 2 

 Ystad T - T4  Trafikolycka Nivå 4 Tung räddning 

V – Vattenlivräddning    

 Ystad V - Ytliv Ytlivräddning  

 Ystad V - Båt 1 Gummibåt 

 Ystad V - Båt 2 Aluminiumbåt 

R – Räddning    

 Ystad & Tomelilla R - Ras Ras 

 Ystad R - RfBm Räddningsfrånkoppling för SL/YB 

 Ystad R - RfBf Räddningsfrånkoppling brandmän 

S – Sjukvård    

 Ystad & Tomelilla S – D-HLR Sjukvårdsinsats DHLR  

FÄ – Farliga ämnen    

 Ystad & Tomelilla Fa - Kem1 Livräddning i splashdräkt 

 Ystad Fa - Kem2 Kemdykning i kemskyddsdräkt 

 Tomelilla Fa - Kem depå Depå funktion Kemcontainer 

M - Motorsåg    

 Ystad M - M1 Motorsågskännedom 

 Ystad M - M2 Håltagning  

 Ystad M - M3  Trädfällning 

TT - Terrängtransport    

 Ystad TT - ATV Motorcykel 

 Tomelilla TT - BV Bandvagn 

 

 

 

 

 

66



Operativ Räddningstjänst 
 

24 
 

Yttre Befäl 

Arbetar över hela SÖRF:s geografiska yta och även i andra kommuner inom Område Syd om 

så kräver. I SÖRF:s upptagningsområde bor det ca 80,000 invånare. 

Yttre befälet leder och fördelar arbetet på alla förkommande insatser.  

1 Yttre befäl/80,000 invånare. 

Station Enhet Insatsförmåga 

Ystad 2000 

 

262–2080 

 

Yttre Befäl 
Insatsledning 
Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 
 

 

STYRKA: 
▪  

 

MÖJLIGHET: 
▪  

SVAGHET: 
▪  

 

HOT: 
▪  

 

Insatsförmåga Yttre befäl 

Kategori Funktion Förkortning förmåga Beskrivning 

A – Administrativa 
Rutiner 

Yttre Befäl A  

  A – HR Händelserapport 

  A – UTV Utvärdering 

  A – Deb Debitering 

  A – OFU Olycksförloppsutredning 

L – Ledning               L  

  L – YB  Yttre befäl 

  L – RL Räddningsledare 

B – Brand  B  

  B - SkärBf Skärsläckare för Befäl 

S – Sjukvård    

  S – D-HLR Sjukvårdsinsats D-HLR  
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Reservenheter 

Placerad på station Enhet Insatsförmåga 

Ystad 262–2110 

 

Släckenhet Bas 1 
Ersättare för samtliga släckenheter 

Simrishamn 
 

262–3110 

 

Släckenhet Bas 1 
Ersättare för samtliga släckenheter 

Ystad 262-2280 

 

YB-enhet  
Ersättare för YB-enhet 

Ystad 262-3070 

 

FIP-enhet 
Ersättare för samtliga FIP-enheter 

Ystad 262-2020 

 

BAS 5 
Ersättare för lättare räddningsenheter, typ 50-fordon. 
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1) BESKRIVNING AV SAMARBETET & STYRDOKUMENT 

RC Syd är ett räddningstjänstsamarbete mellan RSYD (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö), SÖRF (Simrishamn, 

Sjöbo, Tomelilla, Ystad), Sydkusten (Trelleborg, Vellinge, Skurup), LoS (Lomma, Staffanstorp) och Svedala. 

Området innefattar 15 kommuner med drygt 720 000 invånare.                                                                                      

Genom gemensamma principer för ledning (system- & insatsledning) ska samarbetet säkerställa att effektivaste 

möjliga räddningsinsatser genomförs. 

2) FUNKTIONER & ROLLER 

LEDNINGSSYSTEMET 

I ledningssystemet finns följande funktioner: 

• RRC Regional räddningschef i beredskap 

• IB   Inre befäl 

• LB   Larmbefäl 

• YB   Yttre befäl (även VBI i Sydkusten) 

• SL   Styrkeledare  

Ledningsfunktionerna kan vid insats tilldelas olika roller beroende på händelsetyp.   

Exempel ledande roller: 

• Räddningsledare (RL)     - YB & SL, inom RSYD endast IB 

• Insatschef (IC)          - YB & SL inom RSYD   

• Skadeplatschef         - YB    

• Sektorchef          - YB & SL (RiB endast enkla sektorer)  

Exempel stödjande roller: 

• Ledningsstöd          - LB (inre ledning) 

               - YB (inre/yttre ledning) 

               - Stabschef och stabsdeltagare (inre/yttre stab) 

RRC 

Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för Skånes räddningstjänster. RRC utgör den 
högst ansvariga för strategiska och normativa frågor inom länet och ansvarar för den övergripande strategiska 
planeringen av operativa resurser för att säkerställa att kommunala räddningsinsatser kan genomföras på ett 
likvärdigt och effektivt sätt vid insats. RRC arbetar på mandat av Skånes räddningschefer.  
  
RRC ska alltid informeras vid följande händelser:  

• Räddningsinsatser som riskerar att medföra allvarliga samhällsstörningar  

• Räddningsinsatser med stort massmedialt intresse  

• Räddningsinsatser med flera skadade och/eller omkomna (>5st)  

• Händelser som riskerar att åsamka enskild kommun stora påfrestningar  

• Vädervarningar klass 2 och 3  

• Allvarliga skador på räddningspersonal eller dödsfall  

• Påfrestningar på samhällsfunktioner  

• Rörelser och strömningar på regional och nationell nivå  

• Vid stora eller allvarliga avvikelser   
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IB 

Inre befäl ansvarar för lokal systemledning inom räddningsområde syd och utgår från räddningscentralen på 

Hyllie, RC Syd.  

Exempel - uppgifter 

• ansvar för omvärldsbevakning, samverkansfrågor (särskilt de kommunala TiB:arna), 

beredskapsproduktion och långsiktig planering 

• tolkning och beslut om normativa och strategiska mål 

• övergripande resursledning 

• resultatuppföljning och planläggning för uthållighet  

• agera räddningsledare i Rsyd:s område  

• hantering av det drabbade sammanhanget 

• information till högre chef 

LB 

Larmbefäl arbetar tillsammans med inre befäl med lokal system- och insatsledning.  

Exempel - uppgifter 

• identifiera och värdera hjälpbehov samt stöd till hjälpsökande 

• minutoperativ översyn av resursläge och snabb/effektiv initial resursuppbyggnad  

• stöd till larmade enheter angående information, kommunikation och samordning 

• Planläggning resursförstärkning 

• Dokumentation (främst i Zenit) 

• Tilldelning sambandsstruktur 

• Verkställa beslut fattade av IB 

YB & SL 

YB och SL ansvarar i räddningsområde syd för operativ insatsledning på skadeplats enligt lokala rutiner inom 

respektive organisation. Insatsledningen baseras på Insatschefens 7 viktigaste (Taktikboken), lokala avvikelser 

kan förekomma. Nedan presenteras även LB och IB 7 viktigaste 

Larmbefäl Inre befäl Insatschef 

• Identifiera och värdera 
hjälpbehovet 

• Optimering, tilldelning och 
fördelning av resurser 

• Lämna stöd till hjälpsökanden 

• Kommunikation 

• Lämna stöd till 
utryckningsstyrka 

• Planera behov av 
resursförstärkning 

• Klarlägg och dokumentera 
resursläge och åtgärder 

• Värdera larminformation och 
vidtagna åtgärder 

• Optimera resurstilldelning 

• Utse insatschef 

• Besluta om 
normativa/strategiska mål 

• Etablera effektiv 
kommunikation (fokus 
drabbat sammanhang, 
massmedia, samverkande) 

• Planera för uthållighet 

• Följ upp resultat 

• Läs olyckan & gör 
riskbedömning 

• Utse ledningsplats 

• Besluta om MMI & taktisk 
plan 

• Sätta organisationen 

• Etablera effektiv 
kommunikation 

• Planera för uthållighet 

• Följ upp resultat 
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3) UTLARMNING 

UTLARMNING- GENERELLT 

SOS Alarm svarar för utlarmning. Respektive organisation svarar för att förse SOS Alarm med larmplaner och 

för att vid behov följa upp att dessa stämmer med respektive räddningschefs vilja. Respektive organisation 

svarar även för att SOS Alarms system innehåller rätt räddningsenheter, rätt kontaktvägar, rätt områden och 

rätt utmärkning av kommunala hamnområden med hänsyn till insatser enligt LSO. Även ansvaret för en 

tekniskt fungerande utlarmning vilar på respektive räddningstjänst, som själv ansvarar för kontakt med SOS  

Alarm, entreprenörer och liknande. 

INITIAL RESURSTILLDELNING, UPPSTART AV INSATS 

I larmsituationen har LB möjlighet att lyssna på samtalet mellan SOS Alarms operatör och den hjälpsökande. LB 

har utifrån räddningstjänstkunskap, lokalkännedom, organisationskunskap, rådande riskbild och det som 

framkommer i samtalet befogenhet att: 

• Tilldela fler, färre eller andra resurser än de som angetts i larmplan 

• Stödja den hjälpsökande med rådgivning  

• Stödja utryckande styrkor 

• Prioritering av larm  

• Föreslå för IB att inte respondera med utryckning 

IB har samma mandat som LB men kan dessutom överpröva LB:s beslut samt besluta om att inte respondera 

med utryckning. Vid tveksamma fall utanför Rsyd bör IB samråda med YB.  

Utlarmning och resurstilldelning ska ske efter följande principer: 

• Räddningstjänsten är kommunens och samhällets resurs – och ska därför ta ett bredare 

samhällsansvar och även genomföra insatser och delar av insatser som inte är att betrakta som 

kommunal räddningstjänst enligt LSO. 

• Larma hellre för mycket än för lite – resurstilldelningen ska ta höjd för värre scenarion än det 

sannolikaste. 

• De beslut som fattas ska vara väl underbyggda – och dokumenteras så att erfarenhetsåterföring 

möjliggörs. 

• I den akuta resursuppbyggnaden larmas räddnings- och ledningsresurser oberoende av 

organisationstillhörighet.   

Befäl på primärstation ska anpassa sitt eget utryckningståg.  

Första befäl på skadeplats ansvarar för att rapportera underlag till inre ledning, s.k. vindruta, så att beslut om 

korrigeringar i resurstilldelning kan ske.     

ÅTGÄRDER FRAMKÖRNINGSSKEDE 

Vid längre framkörningar tar IB eller LB ett särskilt ansvar för att säkerställa att räddningsinsatsen startas och 

genomförs på ett effektivt sätt avseende resurstilldelning och styrning. Detta görs i samråd med högsta 

larmade befäl. 

SOS Alarm ska lämna totalinformation under framkörning (enligt avtal) men LB förväntas ge den om möjligt. 
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LARMNING SYDKUSTEN 

Trelleborgs och Vellinges deltidsstyrkor har fri inryckning vilket kan innebära att 1+3 styrkorna kan bemannas 

med ≥ 1+4.  

LARMNING SÖRF 

1+2-stationer har arbetsledare (AL), vid misstänkt LSO-insats skall RL-behörigt befäl larmas (FiP eller YB). Detta 

gäller Vollsjö, Lövestad, Borrby/Löderup och Brösarp. 

Inom SÖRF nyttjas värnen i sina respektive närområden till att hantera bränder och trafikolyckor. Värnen ska 

aldrig agera ensamma, en annan RiB- eller heltidsstyrka med befäl ska alltid larmas. 

Kör direkt på förlarm. 

LARMNING SVEDALA  

Totallarm innebär fri inryckning. Ofta kan Svedala kalla in ytterligare 1+3 och på detta sätt bemanna en släckbil. 

Vid frånsteg nedåt i larmplanerna skall YB informeras. 

På trafikolyckor ska även YB larmas p g a tidsvinst då YB oftast är först på plats.  

Trygghetsvärdar får alla larm i Svedala automatiskt och värderar, ofta i samråd med YB, om de ska respondera. 

LARMNING RSYD 

Utlarmning inom Rsyd sker i enlighet med dokumentet utryckningsbestämmelser. 

LARMNING LOS 

YB skall larmas vid alla trafikolyckor på vägsträckor med hastighetsbegränsning över 50 km/t.  

Kör på förlarm om adress är angiven men påkallar ej fri väg förrän huvudlarmet kommer. 
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4) INSATSLEDNING 

RÄDDNINGSLEDARE - SÖRF, SYDKUSTEN, LOS OCH SVEDALA 

Först anländande befäl är RL till dess högre befäl beslutar om annat. SL eller YB är normalt RL, men om YB från 

RSYD övertar insatsledning på plats (IC) tar IB rollen som RL. Högsta befäl på plats beslutar och RRC kan 

överpröva.  

RÄDDNINGSLEDARE RSYD 

IB är normalt RL och utser ett befäl till IC. 

 

SAMBAND 

RC Syd nås på följande sätt: 

Rakel  

Öppen passning på tilldelad RAPS-talgrupp Anropa ”RC Syd” på tilldelad RAPS 

CBR (”lång tvåa”) till SOS Alarm  

Telefon  

Larmbefäl vid Zenit-terminalen 040-676 9139 

Larmbefäl (ej larm) 046-540 4900 

Inre befäl  046-540 5101 

Nummer för media 046-540 5112 

Alla enheter har RAKEL i nätläge. De flesta enheter har telefon för reservsamband. RAKEL i DMO kan utgöra 

visst reservsamband. 
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5) SYSTEMLEDNING 

IB svarar för systemledning vilket bl.a. innefattar:  

• att utifrån riskbild på bästa sätt fördela tillgängliga resurser mellan olika insatser  

• att tillse att erforderlig beredskap upprätthålls 

• att omvärldsbevaka och 

• att hålla räddningstjänstens befattningshavare informerade om läget i området (IB svarar för 

aktivering av och information till och från RRC) 

Respektive organisation ansvarar för att uppdatera IB vid förändringar (exempelvis extra resurser inför 

vädervarningar etc). 

STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

RC Syds område ses och behandlas strategiskt som ett samverkansområde, utan gränser.                                        

IB kan besluta om beredskapspåverkande åtgärder: 

• Förflytta styrkor  

• Förkorta anspänningstiden (för deltiden, samla dem på station) 

• Begränsa antalet styrkor på en insats 

• Förbereda styrkor på insats, som ej är insatta i arbete, på att de kan få lämna. 

• Kalla in, eller beordra inkallning av, ledig personal 

• Initiera ledningsförstärkning och ledningsstöd 

Vid belastning i det operativa systemet ansvarar IB för att beredskapen kontinuerligt anpassas och förflyttas så 

att snabba och effektiva räddningsinsatser kan genomföras utifrån hjälpbehov och riskbild. En förändrad 

beredskap vid hög belastning ska samrådas med RRC och om möjligt lokalt YB. 

BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM - RSYD OCH LOS 

Fastställs av inre ledning utifrån händelse och belastning.  

Nedanstående tätorter inom RSYD och Lomma/Staffanstorp bör få täckning om: 

• Malmö, bedömt insatta i mer än 30 minuter - Förmåga att rökdyka samt till samtidig utrymning med 
maskinstege (vid övning 2 tillgängliga släckbilar) 

• Lund, bedömt insatta i mer än 30 minuter - Förmåga att rökdyka samt till samtidig utrymning med 
maskinstege 

• Eslöv, Lödde/Kävlinge, bedömt insatta i mer än 45 minuter - Förmåga att rökdyka (förmåga till 
utrymning med maskinstege från Lund) 

• Lomma/Staffanstorp bedöms ha täckning då RSYD täcks enligt ovan. 

BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM  - SÖRF 

Den enda ort som vid behov bör få täckning är Ystad (tumregel vid >30 min), vilket kan lösas exempelvis genom 

90 sekunders anspänningstid för styrka 1+4 i Tomelilla. Från Tomelilla nås alla större orter i förbundet inom 

acceptabel tid. Helst ska täckningen vara 1+4, men vid belastning är 1+2 tillräckligt. Dagtid kan YB2 sökas för 

samråd kring beredskap. Detta då det kan finnas personal i tjänst på dagtid som kan användas operativt. 

Vid långvarig belastning överväg beredskap med höjdfordon.  

75



8 

 

BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM  - SYDKUSTEN  

Den enda ort som vid behov bör få täckning är Trelleborg (tumregel vid > 30 min), vilket kan lösas exempelvis 

genom 90 sekunders anspänningstid för styrka 1+4). Trelleborg deltid alternativt annan station (förstärkt med 

fri inryckande personal) svarar för täckningen. Inre ledning kontrollerar att numerär 1+4 uppnåtts och om 

reservstege kan bemannas. Vid långvarig belastning överväg beredskap med höjdfordon. 

BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM  OCH UPPDRAGET SOM TIB- SVEDALA  

 

Om Svedalas styrka varit insatta i över 30 minuter, och kan förvändas vara fortsatt insatta en tid, är 

grundinställningen att en beredskap återupprättas så att Svedala tätort kan nås inom 15 minuter. 

Detta kan åstadkommas genom att: 

• Station Jägersro disponibla 

• Inkallning av extra personal i Svedala (görs normalt av Svedala YB, om denne inte finns 

tillgänglig kan utgången ”ledigt befäl Svedala” användas för att få kontakt med ledig YB i 

Svedala som kan göra inkallning). 

 

Om beredskap under pågående larm inte kan upprättas enligt alternativen ovan kan det tillfälligt vara 

acceptabelt om Svedala tätort kan nås inom 20 minuter. Detta kan uppnås genom att: 

• Östra Grevie disponibla (5 min) 

• Station Hyllie disponibla (90 sek) 

• Anderslöv disponibla (5 min) 

• Skurup disponibla (5 min) 

I dessa fall ska YB i Svedala kontaktas för avstämning av beredskapsläget och plan för 

återupprättande av beredskap i Svedala kommun över tid.  

Vid långvarig belastning överväg beredskap med höjdfordon (gäller Svedala tätort och Bara). 

YB i Svedala är även Tjänsteman i beredskap (TIB) för hela kommunen. Om YB blir insatt i en långvarig insats 

kan det bli aktuellt att kalla in en ny TIB för att lösa av den rolla från det upptagna befälet. Detta initieras 

normalt av Svedalas YB, men IB påtalar detta vid behov. Om ny TIB behövs kan larmutgången Ledigt befäl 

Svedala användas. 
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6) INRE LEDNING – UPPGIFTER  

DOKUMENTATION    

Inre ledning dokumenterar information, överväganden och beslut i Zenit. Respektive organisation svarar för att 

skapa rutiner så att den informationen kommer den till del. Det kan beroende på avtal med SOS Alarm ske 

automatiskt via e-post, fax eller direktimport till datorstöd.  

Respektive organisation svarar för att de åtgärder som denna vidtagit dokumenteras i händelserapport i eget 

system. Den organisation som verkat utanför sitt eget geografiska område markerar att ”Komplett 

händelserapport lämnas av annan” medan den organisation som tagit emot bistånd skriver en komplett 

händelserapport, oavsett om egna styrkor varit på plats eller inte. 

Inre ledning dokumenterar löpande i flera system och loggar (ex WIS, styrkebesked etc). 

Inre ledning dokumenterar i den mån det är möjligt i respektive organisations system för händelserapport. 

Respektive organisation ansvarar för att tillhandahålla teknisk lösning för detta. 

REKVISITIONSRÄTT OCH EKONOMISKA RAMAR 

IB har mandat att: 

• Vid pågående räddningsinsats i sin roll som RL rekvirera extern resurs eller på annat sätt ådra en av 

organisationerna en kostnad på ett prisbasbelopp (2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr). 

• I sin roll som IB med ansvar för systemledning och beredskap utifrån riskbild och pågående insatser 

beordra (även per ombud) anställd personal till tjänstgöring även om det medför kostnader för 

arbetskraft. 

Vid behov av resurser som medför ytterligare kostnader ska detta skyndsamt föredras för RRC. 

VMA 

Löses i första hand av SOS Alarm, kan som reserv lösas av befäl på stationerna i respektive område. Signaldon 

finns i följande orter: 

RSYD: 
 

Lomma/Staffanstorp: 
 

SÖRF: 
 

Sydkusten : 
 

Svedala:                  

Malmö, Burlöv, Lund, Eslöv, Kävlinge och Löddeköpinge 
 
Lomma, Bjärred, Staffanstorp och Hjärup 
 
Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn 
 
Trelleborg, Skurup, Vellinge, Höllviken och Skanör 
 
Svedala, Bara, Klågerup, Malmö Airport (Sturup) 
 

SALT/KAMRATSTÖDJARE 

Inre ledning ska vara uppmärksam på behov av SALT/kamratstödjare och säkerställa att det i lämplig 

omfattning ordnas avlastningssamtal. I SÖRF, Sydkusten, Lomma/Staffanstorp och Svedala har YB ansvar för 

genomförande av detta. I RSYD är det IB som ansvarar för initiering. SÖRF har ingen egen personal för detta. 
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INFORMATION TILL MASSMEDIA 

• IC/RL svarar för att IB har en rättvisande lägesbild av olycka, insats och skadeutveckling. 

• IB ansvarar för information till media och svarar i mån av tid på medias frågor om pågående eller 

nyligen avslutade insatser. Frågor om insatser längre tillbaka i tiden eller av principiell eller 

övergripande karaktär hänvisas till respektive organisation. IC/RL svarar för informationshantering, 

inklusive medias frågor, på skadeplats. Är räddningsinsatsen statlig (exempelvis om det är 

vattenlivräddning utanför hamnområden eller miljöskada till havs) hänvisas till JRCC eller KBV för 

fullständig info, räddningstjänsten berättar endast om den egna delen av insatsen. 

• Vid större insatser kan IB författa och distribuera pressmeddelande. Respektive organisation 

tillhandahåller e-postadresser till RC Syd som då kan skicka pressmeddelande enligt RSYD:s normala 

rutiner 
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7) RÅDGIVNING & STÖD TILL ENSKILDA 

Räddningstjänsten har skyldighet att bistå den enskilde med råd om hur denna ska hantera sina risker. Den 

enskildes behov av detta är som störst och mest akut just då en olycka inträffat. Av den anledningen ska 

larmbefälet aktivt arbeta för att stödja den enskilde med hur denne kan hantera sin situation. Det kan ske 

genom att: 

• Ge praktiska råd om hur den enskilde bör agera innan räddningstjänstens ankomst 

• Ge praktiska råd om hur den enskilde bör hantera sin risk utan att räddningstjänsten larmas till platsen 

• Hänvisa den enskilde till annan stödjande myndighet 

SÅ HÄR AVSER RÄDDNINGSTJÄNSTERNA STÖDJA DEN ENSKILDE 

Trafikolyckor Åker på trafikolyckor om sjukvårdsbehov inte helt kan 
uteslutas. 

Oväder, förväntat många 112-samtal Vid behov kan FiP/YB användas för bedömning på plats. 
Respektive organisation planerar för att bemanna lokala 
funktioner för prioritering. Kan avse både rtj och RVR-
uppdrag. 

Person fast i hiss, ej nödläge Söker i första hand hissbolaget för åtgärd eller 
fakturauppgifter. 

Person fast i hiss, ej nödläge, samtal från 
företag/jour 

Namn och fakturauppgifter för debitering. 

Lyfthjälp åt hemtjänst IB beslutar, debitering. Vid tveksamma fall samråd med YB. 
Svedala: har avtal med hemtjänst om lyfthjälp.  

Lyfthjälp åt privatperson IB beslutar, debitering. Vid tveksamma fall samråd med YB. 
Efterarbetet internt.  
Lyfthjälp åt Taxi, regionresor mm: Nej 

Internt brandlarm, brandvarnare i bostad IB beslutar, vid osäkerhet undersökning på plats. 

Internt brandlarm, inringt från annan 
larmcentral 

Larmcentralen ska skicka egna väktare. Vid kameraindikation 
på brand -> räddningsinsats. 

Internt brandlarm, inringt från 
trygghetscentral eller liknande 

Räddningsinsats 

Röklukt inomhus Undersökning på plats 

Behjärtansvärda insatser, typ katt i träd IB beslutar. Vid tveksamma fall samråd med YB. 

Automatlarm Vid motbud eller återkommande larm ska ändå minst ett 
befäl fram. Inom Rsyd kan IB besluta om undantag för flera 
gånger återkommande larm, för övriga i samråd med YB. 

Vid undersökning larmas enligt särskild bedömning. Då det som undersöks inte bedöms som akut kan enskilda 

resurser, FiP, larmas. Om det som undersöks riskerar att leda till att en brådskande insats ska genomföras ska 

resurser att hantera hela den befarade situationen larmas. 
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8) ARBETSMILJÖUPPGIFTER VID INSATS 

Respektive organisation ansvarar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs och har det formella 

ansvaret för arbetsmiljön vid insats för egen personal. Vid varje insats inom område syd ska en riskbedömning 

göras där riskfyllda arbetsmoment värderas och möjliga åtgärder för en säker arbetsmiljö vidtas. En gemensam 

grundinställning är att riskfyllda arbetsmoment om möjligt ska undvikas om annan metod kan ge samma effekt.  

I samband med insats kan vissa uppgifter åligga enskild funktion utanför egen organisation. Generellt sett gäller 

nedanstående fördelning, respektive organisation ansvarar dock för att en fullständig fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter finns. 

IC/RL på skadeplats ansvarar för: 

• att riskbedömning görs och kontinuerligt hålls uppdaterade samt att erforderliga åtgärder för att 

minska riskerna vidtas,  

• att riskbedömningen kommuniceras till personal på skadeplats samt samverkande aktörer och 

organisationer samt 

• att riskbedömning rapporteras till inre ledning. 

IB ansvarar för:  

• att följa upp genomförd riskbedömning och vid behov göra korrigeringar i resurstilldelningen i enlighet 

med denna samt  

• att dokumentera riskbedömningarna i Zenit.  

BISTÅND TILL ANNAN RÄDDNINSGTJÄNST  

Arbetsmiljöansvaret följer med arbetsgivaren oavsett var personalen arbetar. Då en organisation för 

räddningstjänst tar emot bistånd i form av personal från en annan räddningstjänst förväntas den komma med 

tillhörande arbetsledare. Denna arbetsledare leder sin personal utifrån de förfrågningar om arbete som den 

Skadeplatsledningen (IC alt RL på plats beroende på område) ställer och utefter den riskbedömning som 

arbetsledaren själv svarar för att upprätta avseende risk, kompetens, egna rutiner, uthållighet med mera. I de 

fall då arbetsledaren får en förfrågan om att med sin personal genomföra en uppgift som bedöms som för 

riskfylld förväntas att arbetet vid behov avbryts och att risken kommuniceras med skadeplatsledningen 

(antingen IC alt RL på plats).  

Vid bistånd med enstaka enheter och med enklare uppgifter förväntas arbetsledare ej medfölja till platsen, 

exempel på detta är vattentransport med tankbil. Observera att arbetsmiljöansvaret fortfarande ligger hos den 

egna arbetsgivaren. 

Då en organisation för räddningstjänst bistår en annan räddningstjänst med en hel räddningsinsats (all personal 

och all skadeplatsledning) gäller samma ansvar för arbetsmiljöuppgifter som om insatsen genomförts inom det 

egna området.  
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9) RESURSER 

Respektive organisation svarar för att aktuella resurser är rätt inlagda i Zenit. Respektive organisation ansvarar 

för att förse RC Syd med en förteckning över stationer, enheter och särskilda förmågor. Respektive organisation 

ska kontinuerligt informera RC Syd om eventuella avvikelser i beredskap och förmåga i det digitala 

styrkebeskedet. Vid väsentliga nedsättningar i förmågan eller vid beredskapsförändringar under innevarande 

pass tas telefonkontakt med inre ledning. Om specifika avtal finns ansvarar respektive org för att RC Syd får 

denna information. 
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Postadress Telefon Telefax Hemsida Bankgiro Organisationsnr 

Metallgatan 2 010-110 25 00 010-110 25 09 sorf.se 5422-9059 222000-1149 

271 39  YSTAD   

   

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se 

 

1 

1 

+ 

  

Allmänt 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) skall i förbundsmedlemmarnas ställe 

fullgöra och fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot 

olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. 

 

Verksamhetens mål 

 

Antalet olyckor ska minska. 

Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska. 

Och att skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill 

följa hur antalet olyckor minskar över tid så att kommunerna kan prioritera åtgärder över 

hela skalan av olika typer av olyckor. 

SÖRF skall, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra 

med underlag för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska. 

Detta ska ske inom ramen för den väl utvecklade samverkan som finns idag. 

 

Den enskildes förmåga ska öka. 

SÖRF ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna 

av samt minska effekterna av olyckor. Målet är att den enskilde vid varje räddningsinsats 

har påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till 

olycksplatsen. 

 

Syfte 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2003:778) skall kommunen utöva tillsyn över 

efterlevnaden av LSO med tillhörande föreskrifter. 

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2010:1011 skall den myndighet som 

prövar frågor om tillstånd enligt lagstiftningen även inom sitt verksamhetsområde utöva 

tillsyn över efterlevnaden av denna lag. 

SÖRF är av förbundets direktion delegerad myndighet enligt dessa lagstiftningar. 

 

Tillsynsverksamheten 

Tillsyn av LSO 2 kap.2§ görs vid byggnader och anläggningar, för att säkerställa ett skäligt 

brandskydd. Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet som finns 

vid enskilda verksamheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskyddet 

beaktas verksamhetens systematiska brandskydd (SBA) samt om befintlig skyddsnivå är 

skälig. 

Tillsyn skall i huvudsak utgöras av kontroll över helheten och den systematik som används 

vid hanteringen av brandfarliga varor. Nuvarande konstruktion av LBE med tillhörande 

föreskrifter medför att detaljkontroller också är viktiga. 

 

   

 

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

PM 
Tillsynsplan 

2018-2022 

Upprättad: 
2018 TL 

Godkänd: 
 

Reviderad: 
 

SÖRF 2018/29
2018.155

2018-12-07
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Postadress Telefon Telefax Hemsida Bankgiro Organisationsnr 

Metallgatan 2 010-110 25 00 010-110 25 09 sorf.se 5422-9059 222000-1149 

271 39  YSTAD   

   

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se 

 

2 

2 

Urval för tillsyner LSO och LBE 

Under 2018-2022 kommer tillsynerna att utföras i flera olika verksamhets typer.  

Tillsyner kommer att utföras som tema och händelsebaserade tillsyner 

 

Resurser 

Förebyggande chefen har ansvar för att på uppdrag av räddningschefen planera, utveckla och 

ansvara för budget och för genomförande av förbundets förebyggande arbete. Till sitt 

förfogande efter planering och samråd med berörda chefer har han tillgång till personal inom 

förbundet.  

Förebyggande chefen ansvarar för remisshantering, tillstånd LBE samt övrig kontakt med 

olika samhällsfunktioner och medborgare. 

En brandinspektör arbetar uteslutande med förebyggande arbetsuppgifter. 

Tre brandinspektörer jobbar med del av sin tjänst med förebyggande arbetsuppgifter. 

Tre brandmän, jobbar med tillsyner under sina verksamhetspass.  

 

Uppföljning 

En ny funktion i vårt objektsregister gör det möjligt för handläggarna att på ett bättre sätt se 

statusen på ett objekt. 

Efter en tillsyn med brister, görs en överenskommelse om efterbesiktning. Tillsynen avslutas 

inte förrän efterbesiktningen är gjord.  

Funktionen gör att kvalitén höjs på uppföljningen av de objekt som har haft brister. 

 

Stöd åt den enskilde 

Med hjälp av vår externa utbildningsgrupp erbjuds utbildningar i t. ex brandkunskap, het-

arbeten och HLR. 

Gruppen är också verksam i olika sammanhang med rådgivning bl. a i skolor, 

bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och föreningar. 

All personal medverkar dessutom med rådgivning vid olika evenemang t. ex marknader och 

julskyltning, vilket bidrar till att öka den enskildes förmåga att fullfölja sina skyldigheter mot 

LSO. 

 

Debitering 

Debitering av tillsyner och tillstånd skall göras efter riktlinjerna som är beslutade i 

direktionen. 

 

Chef förebyggande 

 

Torbjörn Lindén 
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  18-11-15  

 

 

Postadress Telefon Telefax Hemsida Bankgiro Organisationsnr 

Metallgatan 2 010-110 25 00 010-110 25 09 sorf.se 5422-9059 222000-1149 

271 39  YSTAD   

   

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se 

 

3 
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Frister Brandskyddskontroll 

Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB. Kommunen 

beslutar om avgifter för brandskyddskontrollen. 

Brandskyddskontrollfrister 

Värmepannor 

Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen 3 år. 

Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år. 

Pelletseldning värmepannor 

Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad 

för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år. 

Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad 

speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år. 

Lokaleldstäder/Köksspisar 

Eldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år. 

Om eldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för 

eldstäder som finns i fritidshus. 

Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har det funnits en 
tillämpningsproblematik att bedöma och avgöra vilken frist en lokaleldstad skall ha. Grunden har 
varit sedan föreskrifterna om sotning och brandskyddskontroll började gälla att alla lokaleldstäder 
samt köksspisar, förutom de som återfinns i fritidshus, i princip ska ha det kortare intervallet för 
brandskyddskontroll.  Dock är det så att det finns lokaleldstäder och köksspisar som generellt eldas 
så sällan och under så kort tid att temperaturpåverkan på brännbara byggnadsdelar betraktas som 
förhållandesvis små dvs. endast eldas i begränsad omfattning i korta eldningscykler. Därför skall 
dessa eldstäder inte bedömas utgöra samma risk som de som används i större omfattning och därför 
skall dessa ha ett betydligt längre intervall.   

     
Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta 
eldningscykler, någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår 

normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år. 

Utslaget på hela eldningssäsongen: 

• under 1 m³ kan ge 6-årsfrist. 

• över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist. 

Pelletskaminer 

Vid eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning 

med pellets är kontrollfristen 6 år. 

Imkanaler 

Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen är kontrollfristen 2 år. 

SÖRF 2018/29
2018.156

2018-12-07
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Sotningsfrister för Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund  
 

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts-och ångpanna. 
 
Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen tre år när pannan ingår i en 

värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare  

 

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande. 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

 

 

 

 

Konventionella pannor 

 

 

 

 

2 ggr/år 

 

 

 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren 

eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, 

effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till 

ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 

 

 

 

 

 

  

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där 

eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från 

brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och 

anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför 

brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.  

   

 

 

 

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

 

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

2 ggr/år  Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt överstiger 60 kW   

1 ggr/år 

 

 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och 

tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 

brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning 

SÖRF 2018/29
2018.157

2018-12-07

86



 

 

2 år (vart annat år) 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW  

2 år (vartannat år) 

 

 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen 

och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 

brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning 

. 

 

B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara 

förbränningsanordningar. 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt 

följande. 

 

Frist Anmärkning 

6 ggr/år 

 

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

1 ggr/år 

 

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov tillämpas frister som för lokaleldstäder. 

 

C. Lokaleldstäder 
 Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

1 ggr/år 

 

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 

uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 

matlagning.  

3 år (vart 3:e år) 

 

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 

huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd eller för matlagning. 

3 år (vart 3: e år) Eldstaden finns i ett fritidshus (ett fritidshus där någon är 

folkbokförd eller permanent boende skall inte betraktas som 

fritidshus). 

 

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
Sotning ska göras enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

Tiden mellan två 

sotningar ska fördelas 

jämnt över året  

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning 

än för enskilt hushålls behov 

1 ggr/år 

 

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 

motsvarande verksamhet. 
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E. Övrigt 
 

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband 

med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet 

att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex 

ändrad eldningsfrekvens.  

 

  

 

 

 
 

88



1 (2)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- och 
fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 26 februari 2019 Dnr KS 2011/457

Kommunfullmäktige

Aktualiseringsprövning av översiktsplanen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Plan- och bygglagen 3:27 att 
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3:5.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 4 juni 2018 ny översiktsplan 2015-2025 
(2040). Beslutet överklagades och förvaltningsrätten meddelade den 20 
december 2018 att överklagandet avslogs. 

Även om översiktsplanen antogs i slutet av förra mandatperioden så 
kräver Plan- och bygglagen (PBL) 3:27 att kommunfullmäktige minst en 
gång under innevarande mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är 
aktuell i förhållande till kraven i PBL 3:5.

Kraven i PBL 3:5 är:
Av översiktsplanen ska framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 
och följa gällande miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder,

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
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7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som 
kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra, och

8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket 
sätt den gör det och skälen för avvikelsen.

Detta är samma krav som ställdes när planen antogs för ungefär ett halvår 
sedan, med undantag av punkt 8 som härrör från en lagändring som 
trädde ikraft den 1 januari 2019. Tomelilla kommuns översiktsplan avviker 
dock inte från någon regionplan för länet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 26 februari 2019.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Boverket
Region Skåne
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Hörby kommun
Kristianstads kommun
Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2019

Justerandes sign

Sbn § 20 Dnr SBN 2019/30

Höjning av taxa för bostadstomter

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för bostadstomter enligt följande:

Villatomter: Grundpris 200 000 kr, 70 kr/kvm samt indexuppräkning (10 % 
år 2018).
Tomter för flerfamiljshus: Grundpris 400 000 kr 100 kr/kvm samt 
indexuppräkning (10 % år 2018).

Ärendebeskrivning
Under senaste åren har byggnationen i Tomelilla ökat kraftigt. Alla utom två 
av de bostadstomterna som färdigställdes på Andgarts området och etapp 2 
på Karlsborg är sålda eller reserverade. Projektering och upphandling av 
etapp 3 är nu aktuellt. Enligt de preliminära kalkylerna för byggnation av 
etapp 3 och försäljning av de tomter som skapas är kostnaderna högre än 
intäkterna. Detta trots att markkostnader ej är medräknade då fastigheten 
ägts av Tomelilla kommun sedan 1984.

Dagens gällande taxa som beslutats av kommunfullmäktige är framtagen 
2007. För en villatomt gäller följande: ett grundpris på 150 000 kronor, en 
kvadratmeter kostnad på 50 kronor, samt en indexuppräkning. För 
flerfamiljshus ändrades taxan 2017 till 100 kronor/kvadratmeter tomtyta. 

Förvaltningen har fått ett uppdrag att se över taxan och föreslår nu att vi 
fortsätter utgå från samma modell med grundpris, kvadratmeterpris samt 
index, men justerar priserna så att kostnaderna för etapp 3 på Karlsborg 
täcks. 

Förslaget är för en villatomt: grundpris 200 000 kronor, 70 kronor/kvm, 
samt indexuppräkning (10 % år 2018).
Tomt för flerfamiljshus: grundpris 400 000 kronor, 100 kronor/kvm, samt 
indexuppräkning (10 % år 2018).
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2019

Justerandes sign

Sbn § 20 forts.

Efter genomförd etapp då man har de faktiska kostnaderna bör dock taxan 
återigen utvärderas och eventuellt justeras inför nästkommande 
exploateringsområde.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förslaget till höjning av 
tomttaxa och skicka det vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och exploateringschef Ulrika Ljung, handlingsid: Sbn 
2019.190.
Beräknade tomtpriser (intäkter vid befintlig taxa), handlingsid: sbn 2019.192.
Beräknade tomtpriser (intäkter vid justerad taxa enligt förvaltningens förslag), 
handlingsid: sbn 2019.191.
Preliminär kostnad Karlsborg etapp 3a+b, handlingsid: sbn 2019.193.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 330/2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett beslutsförslag utifrån presenterat förslag till justerad tomttaxa så att 
underskottet för Karlsborg etapp 3 kan minimeras eller helt raderas (bilaga).

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213/2018: 
Dialog: ”Diskussion om ny schablon eller uträkning utifrån faktiska 
kostnader vid försäljning av tomter. Förvaltningen tar fram förslag.”
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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100 kr
50 kr
10%

Fastighet Typ Areal (m²) Tomtpris Pris/m² Index Totalt

Vildkatten 1 Storkvarter 3186 0 318600 31860 350 460 kr
Oxen 1 Storkvarter 3428 0 342800 34280 377 080 kr
Geten 1 Storkvarter 2783 0 278300 27830 306 130 kr
Kronhjorten 10 Villatomt 1184 150000 59200 20920 230 120 kr
Kronhjorten 11 Villatomt 1171 150000 58550 20855 229 405 kr
Kronhjorten 12 Villatomt 1183 150000 59150 20915 230 065 kr
Kronhjorten 13 Villatomt 1175 150000 58750 20875 229 625 kr
Kronhjorten 14 Villatomt 1173 150000 58650 20865 229 515 kr
Kronhjorten 15 Villatomt 851 150000 42550 19255 211 805 kr
Kronhjorten 16 Villatomt 876 150000 43800 19380 213 180 kr
Älgen 5 Villatomt 1001 150000 50050 20005 220 055 kr
Älgen 6 Villatomt 1003 150000 50150 20015 220 165 kr
Älgen 7 Villatomt 1037 150000 51850 20185 222 035 kr
Älgen 8 Villatomt 1290 150000 64500 21450 235 950 kr
Älgen 9 Villatomt 1296 150000 64800 21480 236 280 kr
Hinden 1 Villatomt 1104 150000 55200 20520 225 720 kr
Hinden 2 Villatomt 1099 150000 54950 20495 225 445 kr
Galten 3 Villatomt 1220 150000 61000 21100 232 100 kr
Galten 4 Villatomt 1168 150000 58400 20840 229 240 kr

TOTALT 4 654 375 kr

Pris/m² storkvarter (SEK)
Pris/m² villatomt (SEK)

Index

Beräknade tomtpriser etapp 3
Enligt befintlig taxa
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100 kr
70 kr
10%

Fastighet Typ Areal (m²) Tomtpris Pris/m² Index Totalt

Vildkatten 1 Storkvarter 3186 400000 318600 71860 790 460 kr
Oxen 1 Storkvarter 3428 400000 342800 74280 817 080 kr
Geten 1 Storkvarter 2783 400000 278300 67830 746 130 kr
Kronhjorten 10 Villatomt 1184 200000 82880 28288 311 168 kr
Kronhjorten 11 Villatomt 1171 200000 81970 28197 310 167 kr
Kronhjorten 12 Villatomt 1183 200000 82810 28281 311 091 kr
Kronhjorten 13 Villatomt 1175 200000 82250 28225 310 475 kr
Kronhjorten 14 Villatomt 1173 200000 82110 28211 310 321 kr
Kronhjorten 15 Villatomt 851 200000 59570 25957 285 527 kr
Kronhjorten 16 Villatomt 876 200000 61320 26132 287 452 kr
Älgen 5 Villatomt 1001 200000 70070 27007 297 077 kr
Älgen 6 Villatomt 1003 200000 70210 27021 297 231 kr
Älgen 7 Villatomt 1037 200000 72590 27259 299 849 kr
Älgen 8 Villatomt 1290 200000 90300 29030 319 330 kr
Älgen 9 Villatomt 1296 200000 90720 29072 319 792 kr
Hinden 1 Villatomt 1104 200000 77280 27728 305 008 kr
Hinden 2 Villatomt 1099 200000 76930 27693 304 623 kr
Galten 3 Villatomt 1220 200000 85400 28540 313 940 kr
Galten 4 Villatomt 1168 200000 81760 28176 309 936 kr

TOTALT 7 246 657 kr

Pris/m² storkvarter (SEK)
Pris/m² villatomt (SEK)

Index

Beräknade tomtpriser etapp 3
Förslag justerad taxa
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Karlsborg etapp 3a+b
Exploatering

 

Gata bredd längd area m2 överbyggnad á-pris m2 tot överb á-pris m2 tot AG

tot gata 526 3 225 2 580 000 564 375

Park bredd längd area m2 överbyggnad/matjord á-pris m2 tot á-pris m2 tot

tot park 0 4 672 140 160 70 080

GC bredd längd area m2 överbyggnad á-pris m2 tot

1 96 129 med 80 ABT 12 250 2000 192 000

tot GC 96 129 0 192 000

Dagv.br.inkl.ansl antal á-pris tot

400m2/brunn 17 15 000 252 563 252 563

Fördr.mag. bredd längd tot yta dim. á-pris m2 tot

tot fördröjningsmagasin 900 000 900 000

Gatubelysning längd antal stolpar pris/st tot (st)

Gata 526 25 stand 15000 373 200

tot belysning 373 200 0

Total gata och GC exkl projektering och byggledning 5 072 378

Byggledning och projektering Gata 5% 253 619

Totalt gata och GC 5 325 996

VA
Huvudledning bredd längd tot längd dim á-pris lm tot VA

tot huvudledning 526 0 3 170 202

Total VA exkl projektering och byggledning 3 170 202

Byggledning och projektering 5% 158 510

Totalt VA 3 328 712

Tot kostnader hela proj 8 654 708

Intäkter
VA 16 121 254 1 940 058

3 239 530 718 590 2 658 648

Tomter 19 4 654 375

Tot intäkter hela proj 7 313 023

Resultat Intäkter Intäkter

Kostnader tomtförsäljn VA-ansl Resultat

Gata GC 5 325 996 4 654 375 -671 621

VA 3 328 712 2 658 648 -670 065

-1 341 686
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2019

Justerandes sign

Sbn § 28 Dnr SBN 2019/38

Hemställan gällande dialog med 
funktionshindersorganisationerna (tidigare 
tillgänglighetsrådet) 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar hemställa till kommunstyrelsen att 
upphäva sitt tidigare beslut att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att två 
gånger per år bjuda in funktionshindersorganisationerna till dialog.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt samtliga 
nämnder att bjuda in funktionshindersorganisationerna till dialog när de 
behandlar ärenden där tillgänglighetsfrågor aktualiseras alternativt använder 
organisationerna som remissinstans.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018, Ks § 21, att 
tillgänglighetsrådet från den 1 januari 2019 ska ersättas med att den nya 
samhällsbyggnadsnämnden bjuder in representanter från 
funktionshindersorganisationerna för dialog två gånger per år. 
Samhällsbyggnadsnämnden upplever dock att syftet med dialogerna är oklart 
och att tydligare vägledning runt uppdraget behövs.

De frågor som behandlades av före detta tillgänglighetsrådet var inte 
uteslutande av den karaktär att de faller in under samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde utan samtliga nämnder är berörda. Under 2018 behandlades 
bland annat kollektivtrafik och serviceresor samt tillgänglighet i samband 
med de allmänna valen som exempel på frågor som faller utanför 
samhällsbyggnadsnämndens område.

Vidare finns det idag lagstiftning som tydligt anger att tillgänglighetsfrågor 
ska beaktas. Exempel på detta är vid beviljande av bygglov, prövning av 
detaljplaner samt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder med mera.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2019

Justerandes sign

Sbn § 28 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att det är lämpligare att samtliga 
nämnder uppdras att bjuda in funktionshindersorganisationerna till dialog när 
de behandlar ärenden där tillgänglighetsfrågor aktualiseras alternativt 
använder organisationerna som remissinstans. Organisationerna får då goda 
möjligheter att komma med synpunkter och få tillgänglighetsfrågorna 
beaktade i den nämnd som ansvarar för respektive fråga.
   
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, Ks § 21/2018.
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) föreslår att nämnden beslutar hemställa till 
kommunstyrelsen att upphäva sitt tidigare beslut att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att två gånger per år bjuda in 
funktionshindersorganisationerna till dialog, samt att föreslå 
kommunstyrelsen att bjuda in funktionshindersorganisationerna till dialog 
när de behandlar ärenden där tillgänglighetsfrågor aktualiseras alternativt 
använder organisationerna som remissinstans.
 
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet 
med Ida Bornlykkes förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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From:                                 Ingemar Aspegren
Sent:                                  14 Feb 2019 12:46:00 +0000
To:                                      Nämndsbrevlåda KS
Subject:                             Medborgarförslag

Medborgarförslag Cykelväg Eljaröd-Brösarp

Brösarp 2019-02-14

Hej!

Såg att en Eljarödsbo lämnat in ett medborgarförslag angående cykelväg mellan Eljaröd och 
Brösarp (mycket bra). Härmed vill även jag som Brösarpsbo göra detsamma, för vi som bor i 
Brösarp är lika angelägna om att en cykelväg på sträckan är högst nödvändig och har för övrigt 
ansett det under många år. Vi behöver den för att cykla söderut och inte minst för att ta oss till 
det härliga Eljarödsbadet och även vidare åt Christinehovshållet eller vika av mot Vitaby och 
Simrishamshållet om man vill.

Jag har precis som den Eljarödsbo som lämnat in förslaget konstaterat att det bara är en kort 
sträcka som behöver iordningställas för att få en helhet av cykelvägen då det finns många 
naturliga sträcker i skogen som går att använda, det behöver inte va asfalt på alla cykelvägar.

Jag har själv cyklat mycket på just den sträckan under många år och ser då många andra cyklister 
särskilt sommartid som liksom jag tar en stor risk och det blir bara mer riskfyllt varje år p.g.a. att 
trafiken blir mer intensiv med mycket mer lastbilar och inte minst all turisttrafik som kör där på 
sommaren.

Under förra året blev där ny asfaltbeläggning på sträckan och därefter blev det ytterligare en 
försämring då de nya sidolinjerna blev målade ännu längre ut mot vägrenen (tidigare var det en 
liten bit man kunde cykla på). Då tog jag kontakt med Trafikverket bl.a. för att höra hur de 
tänkte om det, och varför det ska vara så svårt att få en cykelväg på sträckan som vi kämpat för i 
flera årtionden. 

Fick till svar att Trafikverket och Region Skåne inte rekommenderar att man cyklar på väg 19, det 
förstår vi ju, men vad är alternativet om man vill cykla mellan byarna Eljaröd och Brösarp? att 
cykla Sydostleden via Bertilstorp och Andrarum är ju inte det bästa alltid.

Nu tycker jag att Tomelilla kommun på allvar bör trycka på till Region Skåne och Trafikverket så 
vi kan få till stånd en cykelväg på sträckan, tror att de flesta politiska partier under alla år pratat 
om att det ska bli en cykelväg mellan Eljaröd och Brösarp (åtminstone i valtider) men inget har 
hänt.

Mvh, Ingemar Aspegren

Röllekavägen 9
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27350 Brösarp

Tel. 0708889689

Skickar här nedan med svaret jag fick av Martin Albrektsson på Trafikverket.

Det har gjorts en utredningar på konsultuppdrag med Trafikverket och Region Skåne som 
beställare som har pekat ut att sträckan inte är lika aktuell för finansiering för cykelväg som den 
har gjorts tidigare år, därför har Region Skåne valt att prioritera bort sträckan ur deras 
cykelvägsplan (som ingår i Regionala infrastrukturplanen). Det är Region Skåne som arbetar med 
prioriteringen av våra statliga cykelvägar i regionen och det är upp till varje kommun att belysa 
för Region Skåne varför sträckan är viktigt att prioritera.
 
Väg 19 mellan Eljaröd – Brösarp har en hastighet av 80km/h och ÅDT är ca 3000, vilket gör att 
Trafikverket och Region Skåne inte rekommenderat att man cyklar på vägen. Det är säkert 
anledningen till varför linjerna har placerats så långt ut då de inte har tagit cykling i åtanke vid 
planeringen, men detta är endast en spekulation återigen då jag inte fått svar från de ansvariga 
som är på semester.
 
Det finns precis som du beskriver många vägar som kan utnyttjas för att undvika att cykla på väg 
19, dock är det en sträcka på ca 1.5 km som det inte finns något alternativ. Detta är nytt för mig 
då jag nyligen har tagit över ansvarsområdet i Tomelilla kommun, men jag ska ta med mig dina 
åsikter inför kommande planering av cykelvägar och se vad Region Skåne har tänkt i frågan.
 
Tack för dina åsikter.
Ha en fortsatt trevlig sommar.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Martin Albrektsson 
Åtgärdsplanerare
Planering Region Syd
 
martin.albrektsson@trafikverket.se
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Hej!

TÖMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2019 -02- 2 5

Diarienr

Jag heter Ulrika Waern Lindman och jobbar som lärare i ämnesområdet Individ och Samhälle på
Individuella programmet, gymnasiesärskolan på Ystad Gymnasium.

Mina elever har skrivit medborgarförslag. Vi skickar härmed dessa till Er.

Om ni vill komma i kontakt med oss och berätta hur det går med deras förslag så kan ni nå mej på
mailadress: ulrika. lindman edu. stad. se

Konfirmera gärna till mej när nihar tagit emot detta brev och hur gången med medborgarförslag går
till i Er kommun så kan jag föra detta vidare till mina elever.

Mvh

Ulrika Waern Lindman

Ystad 2019-02-12
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Medborgarförslag

TOMELILLA KOMMUN
stv?'els<

2019 -02- 2 5
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Diarienr

Hej Jag heter Felicia
Wallmanjagär18år
Jag skulle önska att ni
kunde bygga ut mitt
fritids. För det är
alldeles för litet. Jag
önskar också att mitt
fridds fick fler datorer

och IPads. Med vänliga
hälsningar Felicia
Wallman
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File Attachment Array: 1

PERSONUPPGIFTER

Förnamn: Ove
Efternamn: Sjölander
Utdelningsadress (gata, box etc): Adelsbergsvägen 25
Postnummer: 27332
Postort: Tomelilla
E-postadress: ove@adelsbergsvagen.se
Telefon: 0766444025
 

FÖRSLAG OCH MOTIVERING

Förslag: Mitt förslag är att uppdatera cykelställen vid Tomelilla station. Som det är 
nu kan man bara ställa cykeln i vartannat cykelställ beroende på att 
cykelstyrena är för breda. Känns lite frustrerande att inte kunna parkera 
cykeln på ett bra sätt.

Motivering: Cykelställen är säkerligen gamla och måste kunna motsvara en modern 
cykel av idag. Känns fel att parkera cykeln mot staketen som finns runt 
stationen, vilket hänt mig ett antal gånger. är man sent ute är det svårt 
med cykelparkering.

Mvh
Ove Sjölander

 

GODKÄNN

Jag godkänner att informationen 
är korrekt angiven och samtycker 
till de regler och eventuella 
avgifter som finns i förbindelse 
med detta ärende: 

 

 

UNDERSKRIFT

Signatur: Elektroniskt av Ove Sjölander 194902048992 2019-02-26 19:43:13
Namnförtydligande: Ove Sjölander
 

MEDBORGARINITIATIV

 

MEDBOPRGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID: 

1 / 1
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1 (1)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- och 
fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 27 februari 2019 Dnr KS 2019/38

Simrishamns kommun

Tjänsteskrivelse remiss cykelplan för Simrishamns 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på remissvar och erbjuder samhällsbyggnadsnämnden att avge 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har tagit fram ett remissförslag på ny cykelplan för 
Simrishamns kommun. Remissvar ska vara inne senast den 28 april 2019. 
Förslaget innehåller frågeställningar som berör Tomelilla kommun som 
exempelvis cykelväg från Gärsnäs till Smedstorp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 februari 2019.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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www.simrishamn.se 

Remissutskick av cykelplan och bilaga om lånecykelsystem, 
Simrishamns kommun

Simrishamns kommun ska kunna erbjuda medborgare och turister ett sammanhängande 
cykelvägnät som är trafiksäkert, tryggt, framkomligt och strategiskt välplanerat som ett led i 
att främja den allmänna folkhälsan och bidra till miljömålen.  

Simrishamns kommun har tagit fram en cykelplan med bilaga om lånecykelsystem, ett viktigt 
underlag inför kommande planering och investeringar. 

Dokumenten finns tillgängliga på kommunens hemsida www.Simrishamn.se  i 
kommunhusets reception, samt på biblioteket i Simrishamn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tacksam för synpunkter på cykelplan Simrishamns 
kommun. Dessa ska ha inkommit skriftligen med avsändarens namn och adress senast 28 april 
2019. 
Synpunkterna skickas skriftligen till cykelplan@simrishamn.se alternativt Simrishamns 
kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Ange diarienummer SBN 
2019/171.

Dina synpunkter kommer behandlas när tiden för remissförfarandet är färdig, därefter 
kommer dina synpunkter analyseras och vägas in i det kommande arbetet med cykelplanens 
färdigställande.

Med vänliga hälsningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-15 Simrishamns kommun
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WSP Analys & Strategi 
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CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-20214

INLEdNING1
1.1 BAKGRUNd OCH SYftE
Simrishamns kommun ska kunna erbjuda sina in
vånare och turister ett sammanhållet cykelvägnät 
som är trafiksäkert, tryggt och framkomligt, stra
tegiskt välplanerat och ett led i att främja den all
männa folkhälsan. 

Bakgrunden till att denna cykelplan kommit 
till stånd är Simrishamns kommuns miljömåls
åtgärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för 
miljö målen 2015-2020 som antogs av Kom
munstyrelsen 2013-03-13, med revidering 2014-
10-13. I Tema 1 ”Hållbara transporter” i miljö
målsprogrammet framhålls bl a att cykel- och 
gångtrafik ska prioriteras och främjas genom: 
nybyggnad och utbyggnad av gång och cykelvä
gar, fysiska åtgärder som trafiksäkra gång- och 
cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler 
i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser. 
Simrishamns kommun saknar en plan för genom
förande av åtgärder och att en sådan därför ska upp
rättas avseende utveckling av gång- och cykelnät.

Arbetet med att formulera åtgärder för miljö
målen gjordes parallellt med färdigställandet av en 
ny översiktsplan för Simrishamns kommun, vilken 
vann laga kraft 2017-03-15. Översiktsplanen säger 
att det ska vara möjligt att på ett tryggt och trafiksä
kert sätt cykla inom bostadsorten och mellan kom
munens orter, till tågstationer och busshållplatser. 
Det är viktigt att binda samman nätet av cykelvägar 
i kommunen, som leder till vardagliga målpunkter 
såsom skola, arbete, service och fritidsaktiviteter.
Det är även viktigt att genom cykelbanor binda 
samman inlandsorterna med varandra och närlig
gande tätorter. 

Cykelplanen upprättas i syfte att utreda behovet 
av ett välfungerande cykelvägnät som främjar folk
hälsan och följer de nationella folkhälsomålen. Pla
nen ska visa på vilka cykelstråk som är viktiga att 
prioritera, både i det övergripande nätet och inom 
de större orterna. Planen syftar också till att ge 

kommunen generella riktlinjer vid utformning av 
infrastruktur för gång-och cykel. Cykelplanen ska 
kunna fungera som ett redskap inför kommande 
investeringar genom den föreslagna utbyggnads
planen där grova kostnadsuppskattningar redovisas 
för de olika cykellänkarna. 

1.2 MÅL
Simrishamns kommuns cykelplan sträcker sig mel
lan 2018-2021. Målet med cykelplanen är att få 
flera att välja cykeln som transportmedel. För att 
uppnå målet krävs att uppräknade delmål uppfylls.

• I exploateringen av nya bostäder skapa förutsätt
ningar för ett mer hållbart resande.

• Skapa ett logiskt cykelvägnät som kopplar sam
man viktiga målpunkter såsom mindre lands
bygdsorter och tätorter.

• Det ska vara möjligt att välja cykeln framför 
bilen och bytespunkterna till kollektivtrafiken 
måste vara smidiga.

• Minska antalet cykelrelaterade personskador  
genom att arbeta med målen i nollvisionen vid 
planering av nya cykelvägar samt vid driften av 
befintliga.

1.3 POLItISKt ANtAGNA 
dOKUMENt INOM 
KOMMUNEN

Översiktsplan  
för Simrishamns kommun
I Översiktsplan för Simrishamns kommun från 
2017 är det starkaste, övergripande målet - hållbar
het. För att uppnå detta mål är hållbara transporter 
en viktig pusselbit. Till de mest hållbara transport
medlen som finns hör cykeln. Att öka cyklandet 
inom kommunen är därför ett mål i sig. 

Som en åtgärd för att få fler att cykla föreslås i 
översiktsplanen en utbyggnad av cykelvägar som 
kopplar samman inlandsbyarna med varandra, med 
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5CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-2021

naturområden, havet och med Simrishamns tätort. 
Enligt översiktsplanen ska det vara möjligt att på 

ett tryggt och trafiksäkert sätt cykla inom bostads
orten och mellan kommunens orter, till tågstationer 
och busshållplatser. Att binda samman cykelvägnä
tet är önskvärt på flera ställen i kommunen, både för 
turismen och för de boendes vardagliga målpunkter 
som skola, arbete, service och fritidsaktiviteter. 

Cykelkartan i översiktsplanen visar förslag på 
nya cykelvägar separerade från övrig trafik. Mellan 
Hammenhög, Borrby och Borrby Strand föreslås 
dessutom att en ekologisk korridor, en läplantering, 
upprättas längs cykelvägen. Inom vissa tätorter 
finns också förslag på nya cykelvägar. Samfinan
siering med Trafikverket längs det statliga vägnätet 
är möjligt för cykelvägar samt för sådana åtgärder 
som höjer trafiksäkerheten.

I översiktsplanens bebyggelsestrategi i kategori
seras kommunens orter enligt följande:

A-ort (Simrishamn)
Stad/basort med god kollektivtrafikförsörjning och 
service där kommunen driver aktiv markpolitik. 
Förstahandsprioritering vid lokalisering av service 
och ny bebyggelse.

B-ort (Kivik, Sankt Olof, Gärsnäs, Hammenhög, 
Borrby, Skillinge)
Basort med relativt god kollektivtrafikförsörjning 
och service. Andrahandsprioritering vid lokalise
ring av service och ny bebyggelse. 

C-ort (Vitaby, S Mellby, Rörum, Vik, Baskemölla, 
Gladsax, Ö Vemmerlöv, Gröstorp, Järrestad, Ö 
Tommarp, Simris, Brantevik)
Basort med skiftande kollektivtrafikförsörjning 
och service. Tredjehandsprioritering vid lokalise
ring av service och ny bebyggelse.

Miljömålsåtgärder 2015-2020
I kommunens miljömålsåtgärder 2015-2020 fram
hålls att cykel- och gångtrafik ska prioriteras och 
främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gång- 
och cykelvägar, fysiska åtgärder som förbättrar och 
trafiksäkra gång- och cykelbanor, bra cykelparke
ringar och cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik 

och arbetsplatser samt marknadsföring. Förtätning i 
kollektivtrafiknära lägen och cykeltrafiknära lägen 
bidrar till att ny personbilstrafik inte genereras. En 
genomförandeplan för gång- och cykelnät ska utar
betas liksom en utredning om möjligheten att inrätta 
cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik.

Handlingsplan för hållbar inflyttning 2016-2018 
Handlingsplanens syfte är att peka ut åtgärder för 
att få en positiv befolkningsutveckling och ska visa 
aktiviteter både på kort och på lång sikt. Bland 
de prioriterade åtgärderna för infrastruktur hör att 
kommunen ska satsa på utbyggnad av gång och 
cykelvägar.

Samverkansdeklaration mellan (S, C, ÖP, MP, 
FP) avseende politisk inriktning mandatperioden 
2015-2018) 
Samverkansdeklarationen säger att kommunen 
under de kommande tre åren ska satsa på en ut
byggnad av cykelvägnätet, för att öka möjligheten 
att säkert cykla mellan orter i kommunen. Cykel
vägarna planeras i samråd med Trafikverket och 
Region Skåne. För att få ett helhetsgrepp om cy
kelvägsutbyggnaden ska kommunen utarbeta och 
fastställa en cykelvägsplan.

Motion om bättre planering för gång- och 
cykeltrafik (MP). Dnr: 2012/647 
Motionen avser följande: Samhällsbyggnads
nämnden är beredd att upprätta strategisk plan för 
cykelvägar som dock inte omfattar cykelfält på 
Trafikverkets vägnät. Angående program för cykel
vägvisning av gång och cykelvägar i kommunen 
pågår ett projekt hos Trafikverket som syftar till att 
ta fram en enhetlig vägvisning för regionen. Sam
ordning bör ske med övriga kommuner i SÖSK-
samarbetet vad gäller skyltning av cykelvägar som 
utgör mellankommunalt intresse.

1.4 REGIONALA dOKUMENt 
OCH PLANER

Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025
Region Skånes cykelvägsplan är en fördjupning och 
tillägg till den Regionala Transportinfrastrukturpla
nen, RTI-planen, 2014 – 2025. I RTI-planen finns 
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en ansats om vilka insatsområden för cykel som 
är prioriterade och huvudsakligen handlar det om 
fysiska åtgärder. I den regionala cykelvägsplanen 
finns en prioritering av insatserna.

Prioriteringen av alla angelägna cykelleder har 
gjorts i samarbete mellan Skånes kommuner, Tra
fikverket och Region Skåne. Resultatet finns redo
visat som namngivna projekt med information om 
när i tiden de beräknas genomföras samt en över
siktlig kostnadsberäkning.

När det gäller Simrishamns kommun finns föl
jande sträckor med i objektslistan för Region Skå
nes cykelvägsplan 2014-2025:

Tidsperiod Avsatta medel
Grupp 1-3 år
Kivik - Skogsdala 1,3 Mkr (år 2016)

Grupp 4-6 år
Kivik Brösarp (väg 9) 20 Mkr (år 2017)

Grupp 7-12 år
Skillinge–Mälarhusen  
(väg 1500, kommungräns)

5 Mkr  
(år 2022-2025)

Tommarp–Gärsnäs (väg 11) -

Hannas–Hammenhög (väg 9)

Avsatta medel, Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025, 
Region Skåne

Remissversion Cykelvägsplan för 
Skåne 2018-2029 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en del av 
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2018-2029. Planen har varit ute på remiss och re
missperioden avslutades 20 oktober 2017. Arbetet 
med att revidera planen är påbörjat och under hös
ten 2018 ska regionfullmäktige ta beslut om den 
slutgiltiga versionen.

Under de 12 år som planen omfattar ska 865 mil
joner kronor investeras i Skånes cykelinfrastruktur.

 
Potentialstudie, Region Skåne
För att ta reda på hur stor potentialen är för att få 
fler att vilja cykla till arbetet har Region Skåne 
genomfört en totalundersökning av hela den arbe
tande befolkningens resmöjligheter mellan respek

tive individs hemadress och arbetsplats med olika 
färdmedel. Från materialet framgår hur många som 
kan cykla direkt till arbetet eller skolan och för 
hur många det skulle vara attraktivt att använda en 
kombination av cykel och kollektivtrafik för att ta 
sig till arbetet. På samma sätt har barn och ungas 
resmöjligheter till skolan studerats. I undersök
ningsresultatet kan man även utläsa vilka vägar och 
gator som har potential att bli frekvent använda av 
cyklister för arbets- och skolresor.

Objekt-
nr Sträcka Prioritering

Kostnad 
Mkr

108 Gärsnäs –  
Ö Tommarp

Öppnas 2024-
2026

9

109 Hammenhög - 
Hannas

Ej prio -

110 Gärsnäs - 
Smedstorp

Ej prio

111 Simrishamn –  
Ö Tommarp

Öppnas 2024-
2026

9

112 Borrby - 
 Gärsnäs

Ej prio -

113 Rörum – S:t Olof Ej prio -

225 Brösarp - 
 Simrishamn

Öppnas 2019 20

Avsatta medel, Remissversion Cykelvägsplan för 
Skåne 2018-2029, Region Skåne

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Denna cykelplan har som fokus att ge vägledning 
i utvecklingen av cykelvägnäten i kommunen, dels 
ett övergripande nät och dels tätortsnät inom de 
större orterna.

Inventeringar av de vägar där cykelåtgärder fö
reslås har gjorts, men genomförbarheten måste stu
deras noggrannare innan en detaljprojektering görs. 
De kostnader som anges för respektive åtgärd är 
översiktliga och får ses som uppskattningar av hur 
stora investeringar det kan röra sig om för varje länk.

I kommunens cykelplan ingår endast de större 
orterna, de som i översiktsplanen kallas A- och B-
orter. De mindre byarna, C-orterna, omfattas inte av 
cykelplanen.

De två nationella cykellederna, Sydkustleden 

110

ELIS3245
Ny stämpel



7CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-2021

och Sydostleden, drivs fram som projekt av Region 
Skåne, Trafikverket, berörda kommuner och andra 
organ. Dessa leder är markerade i det föreslagna 
övergripande nätet, men har inte studerats närmare 
i cykelplanen.

Det har tidigare i processen med cykelplanen va
rit på förslag att anlägga en cykelväg längs banval
len mellan Sankt Olof – Östra Vemmerlöv – Gärs
näs. Diskussioner med Skånska järnvägar har dock 
mynnat ut i att en sådan lösning inte är aktuell i 
dagsläget, då järnvägen idag används för tågtrafik 
och för dressinkörning längs vissa sträckor. I det 
fortsatta arbetet med cykelplanen har man därför 
inte gått vidare i undersökningen av en sådan tra
fiklösning.

1.6 UPPfÖLJNING
Revidering av dokumentet bör ske varje mandat
period så att planeringen följer den regionala trans
portinfrastrukturstrategin.

1.7 ORdLIStA – REGELVERK
Cykelstråk – En sträcka mellan två geografiska 
platser, exempelvis två tätorter. Termen beskriver 
inte typen av infrastruktur på sträckan, såsom ex
empelvis separering från motortrafik.

Cykelled* – En längre sammanhängande sträcka 
för cykling. Termen beskriver inte typen av infra
struktur på sträckan, såsom exempelvis separering 
från motortrafik. I rapporten nämns två leder: Syd-
kust leden och Sydostleden vilka främst är avsedda 
för turistcykling. 

Cykelväg – I denna rapport ett samlingsbegrepp 
för sträckor där cykeln är separerad från motortra
fiken med någon form av infrastruktur (cykelbana, 
cykelfält eller gång- och cykelbana)

Cykelbana** – En väg eller del av en väg som är 
avsedd för cykeltrafik och (om inte annat anges) 
moped klass II, regleras med vägmärket D4. På
bjuden cykelbana alternativt, om cykelbanan ligger 
intill en gångbana, med vägmärket D7. Påbjudna 
gång- och cykelbanor, blandad trafik regleras med 
D6. En cykelbana är i utgångsläget för dubbelrik
tad trafik. Möjlighet att enkelrikta en cykelbana 
finns genom beslut med en lokal trafikföreskrift.
.
Cykelfält** – Ett körfält särskilt för cykeltrafik och 
moped klass II i en väg/gata. Markeras med väg
markering M5. Cykelfältslinje. I ett cykelfält får 
inga andra fordon framföras, stannas eller parkeras.

Gång och cykelbana** – En gemensam bana för 
gående och cyklande trafik och (om inte annat ang
es) moped klass II. Regleras med vägmärket D6. 

Länk – Term för avsnittet mellan två noder (kors
ningar). Används i cykelplanen som synonym till 
delsträckor.

Separerad – Innebär i cykelplanen att cyklisten 
har en egen infrastruktur som är fysiskt separerad 
från motortrafiken med exempelvis kantlinje, skil
jeremsa, räcke, vägmarkering eller att den ligger 
friliggande från körbanan.

Friliggande – Innebär i cykelplanen att cykelvä
gen på avsnittet har en egen vägkropp som är av
skild från körbanan för motorfordonstrafik.

Gågata och gångfartsområde - På en gågata och 
i ett gångfartsområde får fordon (cykel) inte föras 
med högre hastighet än gångfart.

* Begreppet cykelled finns i vägmärkesförordningen som lokaliseringsmärke för vägvisning F38. Cykelled. Märket kan sättas upp för 
särskilt anordnade cykelleder.
** Olika typer av infrastruktur där användningen är reglerad i vägmärkesförordningen och som märks ut med 
- för cykelbana och gång- och cykelbana: påbudsmärke med blå rund skylt, eventuellt även med vägmarkering M8. Heldragen linje 
- för cykelfält: vägmarkering M5. Cykelfältslinje 
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CYKELPLANENS 
ARBEtSPROCESS

2.1 MEtOd
Arbetet med denna cykelplan inleddes i juni 2017. 
Processen har drivits av Samhällsbyggnadsför
valtningen på Simrishamns kommun med hjälp av 
konsultfirman WSP. Kontakter har även tagits med 
Region Skåne och Turistbyrån. Redan under 2015 
påbörjades ett arbete med en cykelplan, som sedan 
dess avstannat. Det material som togs fram i detta 
tidigare skede har studerats och vägts in i den slut
liga cykelplanen.

Arbetet har bedrivits på två nivåer; en övergri
pande och en tätortsnivå. I det övergripande nätet 
har cykelkopplingar mellan orter och målpunkter 
i hela kommunen studerats och på tätortsnivå har 
behoven av cykelåtgärder inom A och Borterna 
undersökts.

De dokument som har legat till grund för framta
gande av cykelplanen är,

 Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och Cy
kelvägsplan för Skåne 2018-2029, remissversion 
(Region Skåne) samt Översiktsplan för Simris
hamns kommun, 2017-03-15. Den potentialstudie 
som Region Skåne tog fram i samband med den se
naste cykelvägsplanen har också varit en viktig del 
i framtagandet av övergripande och lokala cykel
kopplingar. I studien undersöktes vilka vägar som 
skulle nyttjas om cyklister skulle ta sig till arbetet 
på upp till 30 minuter om relationen skulle utgöra 
den genaste vägen. Även skolelevers potentiella 
cykelväg (0-1500 meter) till skolan finns med i 
studien. Dessutom har information kring Sydkust
leden, Sydostleden och andra pågående relevanta 
projekt inhämtats under processens gång.

Andra verktyg som använts i val av stråk är Tra
fikverkets trafikflödesmätningar, information från 
Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) och 
olycksstatistik från databasen STRADA. I NVDB 

kan man bland annat ta fram vilken hastighetsgräns 
som gäller på aktuell väg, vem som är väghållare 
och ungefärlig vägbredd. 

Kommunen tillhandahöll kartmaterial med be
fintliga cykelvägar markerade. Utifrån dessa upp
gifter framgick vilka luckor som finns i dagens cy
kelvägnät.

Genom en sammanvägning av underlagsdoku
ment, potentialstudie och information från databa
serna, togs förslag på lämpliga cykellänkar fram 
mellan och inom orterna. Sammanhängande cykel
stråk eftersträvades tillsammans med goda kopp
lingar till kollektivtrafik, skolor, arbetsplatser och 
andra målpunkter. 

För att kartlägga den fysiska trafikmiljön, inven
terades aktuellt vägnät med hjälp av digitalkamera 
kopplad till GPS. På så sätt kunde man senare gå 
tillbaka och studera miljöerna på nytt under det fort
satta utredningsarbetet. Brister i vägmiljön iakttogs 
och vilka möjligheter som finns för att göra åtgärder. 
Sektionsbredd, nuvarande utformning och hinder i 
vägens närhet, är exempel på vad som var viktigt 
att dokumentera. Under arbetet som bedrevs 2015 
provcyklades också sträckorna för att avgöra hur 
lämplig vägmiljön är för cykling ur olika perspektiv.

Med informationen från inventeringen studera
des åter det föreslagna cykelvägnätet. I det över
gripande nätet utreddes vilka sträckor som var av 
störst vikt att åtgärda med en trafikseparering mel
lan cyklister och motortrafikanter och vilka länkar 
som skulle kunna fungera genom enklare åtgärder 
som till exempel vägvisning och korsningsåtgärder. 

Åtgärdsförslag, tillsammans med en grov kost
nadsbedömning, togs fram för de länkar som bör 
separeras samt en prioritering mellan länkarna som 
förslag till en utbyggnadsplan. Motsvarande arbets
gång bedrevs för tätortsnäten. Åtgärdsförslagen är 
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framtagna med en idé om lämpliga åtgärdstyper 
utan att ange specifika lösningar. Eftersom cykel
planen är framtagen för en övergripande plane
ringsnivå, kommer kommunen i nästa planerings
steg alltså att detaljstudera förutsättningarna och 
valet av lösning för respektive stråk för att kunna 
bestämma de slutliga åtgärderna.

I cykelplanen har även riktlinjer för utformning 
av cykelvägar och förslag till framtida arbete tagits 
fram.

2.2 SAMRÅd
Ungefär halvvägs in i arbetsprocessen bedrevs 
samråd med allmänheten i form av dialogmöte och 
en enkätundersökning.

Dialogmöte
Den 16 november 2017 genomfördes ett dialog
möte med allmänheten angående cykelplanen. 
Mötet hade annonserats i Ystads Allehanda och 
på kommunens hemsida. Ett 30-tal personer del
tog i mötet, som ägde rum på kvällen i stadshuset 
i Simrishamn. Kommunen, med hjälp av konsul

ter, berättade om bakgrunden till cykelplanen och 
hur arbetet hade gått till så långt. En kort dragning 
kring de övergripande cykellänkarna gjordes och 
besökarna välkomnades att ställa frågor och kom
ma med synpunkter. 

Nästa steg i dialogen var att deltagarna själva 
studera kartor över de olika orterna med föreslagna 
åtgärder. Föredragshållarna gick runt bland delta
garna och försökte lyssna av vilka synpunkter de 
hade. Deltagarna gavs även möjlighet att rita in 
egna förslag på kartorna.

Ett axplock av de synpunkter som kom fram un
der mötet var:
• Behovet av en cykelväg mellan Östra Tommarp 

och Gärsnäs är stort. Länken har varit utlovad 
länge.

• Viktigt med belysning längs cykelvägar.
• Det har satsats mycket på cykelvägar för turis

ter. Ett större helhetstänk efterlystes för samtliga 
målgrupper.

• Enklare, lösningar med andra beläggningar än 
asfalt skulle kanske göra att fler cykelstråk skul
le kunna komma till stånd.

1

Cykelvägsplan
för Skåne 2014–2025
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Enkät
Som en del av samrådet med deltagarna genom
fördes en enkätundersökning om cykling i Simris
hamn. Enkäten kunde fyllas i på kommunens hem
sida eller på de blanketter som fanns tillgängliga på 
samrådsmötet. I tidningsannonsen inför samråds
mötet informerades också om möjligheten att delta 
i enkäten. 

Frågorna berörde dels vilka cykelvanor den sva
rande hade och dels vilka förbättringar man öns
kade vad gäller cykelåtgärder. Det fanns även en 
fråga om lånecykelsystem.

349 svar inkom vilket får ses som ett högt del
tagande. 58% av deltagarna var kvinnor, 41% var 
män och annat var 1%. Åldersfördelningen fram
går av diagrammet ovan. Noterbart många barn och 
ungdomar deltog i enkäten.

64% svarade att de cyklar regelbundet idag. I de 
olika åldersgrupperna var det 77% av dem som är 

66 år eller äldre som uppgav att de cyklade regel
bundet. I åldrarna 13-18 år var  det endast 32% som 
cyklade.

På frågan om vilka cykelresor man gör, fram
går det att rekreationsresor står för en stor andel 
av resorna. Även resor till/från affär och service 
respektive fritidsaktiviteter är frekventa. Bland de 
som svarade var andelen som färdades till skola el
ler arbete inte så stor.

91% av de som svarade tyckte att kommunen 
bör satsa på förbättrande åtgärder för cykeltrafiken. 

En stor andel, ca 80%, önskar förbättrade cy
kelvägar inom kommunen. Den sträcka som flest 
angav vara i behov av åtgärder är Gärsnäs – Östra 
Tommarp (48 personer). 83% av de som föreslog 
denna sträcka är bosatta i Östra Tommarp och 17% 
bor i Gärsnäs. Sträckorna Kivik-Brösarp och Ki
vik – Kiviks musteri angavs också av många (21 

203

84

34

12

26-65 år
66 år eller äldre

143

3

143

171

47

VILKEt KÖN HAR dU? HUR GAMMAL ÄR dU?

Kvinna
Man
Annat

7-12 år
13-18 år
19-25 år
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VILKA CYKELRESOR GÖR dU?

Arbetsresor

Skolresor

Till/från kollektivtrafik

Till/från affär och service

Till/från fritidsaktiviteter

Rekreation

Annat

75

40

87

131

130

177

68

personer på varje sträcka) som viktiga länkar för 
cykelåtgärder. Ett återkommande svar var cykel
kopplingar till Simrishamn t ex Gladsax - Simris
hamn. Flera tycker att det är ett hinder att cykla på 
gatsten, att korsningar, särskilt i Simrishamn, bör 
ses över, att underhållet behöver bli bättre samt att 
fler sträckor ska få belysning.

Många anser att cykellederna längs kusten gyn
nar turismen, men också att det bör satsas på cy
kelvägar mellan orterna inåt landet, samt förbinda 
landsorterna med kustorterna. 

Cirka 25% ser förbättrade cykelparkeringar som 
en åtgärd som skulle få dem att cykla oftare. Många 
anser att det behövs fler och säkrare cykelparke
ringar vid kollektivtrafikknutpunkterna och på cen
trala platser i Simrishamn som torget och hamnen. 
Belysning av cykelvägar samt låsmöjligheter och 
tak över cykelställ är andra förslag på åtgärder som 
skulle kunna öka antalet cykelresor.

På frågan om ett lånecykelsystem skulle göra att 
personen skulle cykla oftare svarar endast en min
dre andel, 15%, ja. Av dessa har 58% angivit att 
de redan idag cyklar regelbundet. Enligt detta utfall 
skulle alltså inte så många ”nya” cyklister värvas 
genom ett lånecykelsystem. Dock är det inte säkert 
att alla som svarade var helt införstådda med vad 
ett lånecykelsystem innebär.

Sammantaget kan det konstateras att intresset för 
cykeltrafik i Simrishamns kommun verkar vara stort 
och att en mycket stor andel anser att kommunen ska 
satsa på cykelåtgärder. Främst är det förbättringar 
genom fler separerade cykelvägar som önskas. En 
förbättringspotential verkar också finnas när det 
gäller cykelparkeringar, särskilt vid kollektivtrafik
knutpunkter. Intresset för lånecykelsystem är av en
kätsvaren att döma ganska litet bland de bofasta.
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CYKEL I SIMRISHAMNS 
KOMMUN3

3.1 CYKELNS StAtUS 
I KOMMUNEN OCH 
NAtIONELLt

Den senaste rapporten med en mätning av färd
medelsfördelningen hos Simrishamns kommuns 
invånare är från 2007. Mätningen visade att bilen 
var det helt dominerade färdmedlet med en andel 
av 74 %. Buss och tåg hade tillsammans en andel 
på 6 %, medan cykel och gång utgjorde cirka 10 % 
vardera. Underlag från resvaneundersökning Skå
ne från 2013 indikerar att kollektivtrafikens andel 
dubblerats på bekostnad av cykel- och gångresor. 
En ny resvaneundersökning pågår under hösten 
2018.

Enligt Nationellt cykelbokslut 2016, Trafikver
ket, har det totala antalet resor (alla färdmedel) 
minskat i Sverige i sedan 2005/06. Antalet cy
kelresor har dock varit i stort sett konstant sedan 
2005/06. Det gör att andelen cykelresor ökar.

Räknat på alla resor (till fots, med bil, med kol
lektivtrafik, med motorcykel och flyg) görs i Sve
rige ungefär var tolfte resa med cykel. Andelen av 
resor upp till 5 kilometer är ännu högre. Där görs 
var sjunde resa med cykel. Det är mycket ovanligt 
med cykelresor över 1 mil. Endast några få pro
cent av cykelresorna är längre. Andelen resor med 
cykel som är upp till 1 mil långa har ökat sedan 
mätningen 2005/2006. Var tionde resa under 1 mil 
gjordes då med cykel.

Samtidigt har det blivit något mindre vanligt 
att cykla i befolkningen: andelen av befolkning
en (6–84 år) som cyklar har minskat, från 10 % 
2005/2006 till 9 % 2014–2016. Minskningen berör 
framför allt från gruppen barn och unga vuxna (6–
24 år). En anledning till detta är att befolkningen 
har ökat, utan att dessa blivit ”cyklister” i samma 
grad som tidigare.

Hur cyklandet har utvecklat sig i Simrishamns 
kommun under motsvarande tidsperiod är svårt att 
säga något om då statistik för detta saknas. En an
ledning till det låga cykelantalet kan vara en otrygg 
miljö och att attraktiv miljö för cykling saknas. 

3.2 BEfINtLIG INfRA
StRUKtUR fÖR CYKEL

Den befintliga infrastrukturen för cykel inom kom
munens tätorter är främst utbyggd inom Simris
hamn och de större orterna, alltså A- och B-orterna. 
Det är också dessa orter som enligt översiktspla
nen är prioriterade för kollektivtrafikförsörjning, 
service och utbyggnad. Cykelvägnätet är av olika 
karaktär och standard. De trafikseparerade länkar 
som är utbyggda håller relativt god standard men 
vissa sträckor saknas för att binda ihop cykelväg
nätet så att det blir sammanhängande och försör
jer större delen av varje tätort. Det saknas även en 
övergripande planering för utbyggnad så att viktiga 
målpunkter som kollektivtrafikknutpunkter, skolor, 
fritidsaktiviteter och arbetsplatser kan nås av cy
klister på ett säkert sätt.

Utanför de större tätorterna har kuststräckorna 
hittills prioriterats för cykelvägutbyggnad. Sydost
leden har kommit långt i sin utbyggnad, medan den 
led som ska bli Sydkustleden (invigning maj 2019) 
har en del sträckor som återstår innan leden blir 
komplett. Dessa leder innehåller både separerade 
länkar och cykling i blandtrafik. Sammanbindande, 
separerade stråk mellan kommunens övriga orter 
saknas. 

Sydostleden invigdes i juni 2016 och är en 27 
mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn. 
Inom Simrishamns kommun sträcker den sig från 
trakterna kring Brösarp och söderut till Simris
hamn. Några delar är inte färdigbyggda och visas 
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med tillfällig vägvisning. Det handlar främst om en 
sträcka mellan Brösarp och Kivik där den slutliga 
sträckningen börjar byggas först efter 2019. Vissa 
delar till exempel genom Baskemölla planeras inte 
cykeltrafiken att separeras från biltrafiken utan 
cykling får ske i blandtrafik.

Arbetet med Sydostleden är ett samverkans
projekt drivet av Region Skåne, Region Blekinge, 
Regionförbundet södra Småland och Trafikverket 
samt kommunerna Simrishamn, Kristianstad, Bro
mölla, Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Tings
ryd och Växjö. Region Skåne är huvudman och 
ansvarig för utveckling och marknadsföring. Syd
ostleden är ett samverkansprojekt med syfte är att 
främja näringslivet och skapa förutsättningar för 
företagande längs med sträckan.

Sydkustleden, som planeras att invigas 2019, är 
en 23 mil lång cykelled som går genom elva skånska 
kommuner: Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, 
Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Sku
rup, Ystad och Simrishamn. Inom Simrishamns 
kommun sträcker sig leden mellan Simrishamns 
tätort och kommungränsen mot Ystad, som ligger 
ungefär vid Kyls Strandbad. I dagsläget är sträckan 
Simrishamn  Skillinge till stora delar utbyggd med 
separerade cykelvägar Sträckan Skillinge  kom
mungränsen mot Ystad saknar idag cykelväg, men 

projektering pågår. Sydkustleden kommer att ha 
provisorisk ledsträckning tills denna sträcka är ut
byggd. 

Sydostleden och Sydkustleden bildar tillsam
mans med Kattegattleden (Göteborg-Helsing
borg) en sammanhängande sträcka av cirka 90 mil 
lång cykelled. 

3.3 MÅLPUNKtER
Österlen är rikt på attraktiva målpunkter för cyklis
ter, både inom tätorterna, längs havet och på lands
bygden.

I tätorterna finns behov av säkra cykelkopplingar 
till välbesökta målpunkter, såsom exempelvis sko
lor, arbetsplatser och kollektivtrafikhållplatser men 
även fritidsaktiviteter för sport och kultur. Behovet 
av säkra cykelkopplingar finns även mellan orterna. 
Utanför tätorterna kan mer rekreativa platser utgöra 
mål för cyklister, såsom badplatser, strövområden, 
naturum med mera. Det finns även olika typer av 
verksamheter som kan locka både turister och bo
fasta som t ex gårdsbutiker, caféer, vandrarhem, 
campingplatser och större handelsetableringar. 
Ibland kan det vara motiverat att anlägga en separat 
cykelväg till dessa målpunkter, men ofta fungerar 
det att cykla i blandtrafik längs mindre trafikerade 
vägar om dessa ses över med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder och märks ut med tydlig cykelvägvisning.

I kartan på sidan 15 är Simrishamns största be
söksmål markerade. Dessa uppgifter kommer från 
Turistbyrån i Simrishamn.

3.4 CYKELtURISM
Simrishamns kommun lämpar sig väl för cykel
turism. Det finns gott om besöksmål, vacker och 
omväxlande natur och det är relativt tätt mellan se
värdheter, orter och boenden. På Pågatågen finns 
möjlighet att ta med sin egen cykel. Detta gäller 
även i viss utsträckning på regionbussarna.

Inom kommunen finns två cykelleder som i 
första hand vänder sig till turister och annan re
kreationscykling; Sydostleden och Sydkustleden. 
Lederna sträcker sig längs kusterna och passerar 
flera fiskelägen. Vissa sträckor är separerade från 
biltrafiken, andra går i blandtrafik. I övrigt finns få 
separerade cykellänkar utanför tätorterna. Cyklis
terna är då hänvisade till det övriga vägnätet. 

Göteborg

Helsingborg

Malmö

Växjö

Simrishamn

Sydostleden, Sydkustleden och Kattegattleden

118

ELIS3245
Ny stämpel



0 5 102,5
Kilometer

Kivik

Skillinge

Borrby

Hammenhög

Gärsnäs

S:t Olof

Simrishamn

1

23
4

5

6

7

8

9

10

de tio största besöksmålen 
i Simrishamns kommun

1 Kiviks Musteri
2 Hylkegården vägen mellan 

Brantevik-Skillinge
3 Glimmingehus, Nordens bäst 

bevarade medeltida borg väster om 
Simrishamn

4 Gunnarshögs Gård, Vallby strax 
utanför Hammenhög

5 Autoseum, Simrishamn
6 Kiviksgraven, Nordens bredaste 

röse från brosnåldern Kivik
7 Skånska Järnvägar – museijärn-

vägen som trafikeras på sommaren 
Brösarp-Sankt Olof

8 Tjörnedala Konsthall, Baskemölla
9 Cafe Sågmöllan vid Kiviksgraven
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Turistbyrån tillhandahåller en turistkarta ”Syd
östra Skåne” där Sydostleden är utmärkt, liksom 
cykelvägar och ”cykelvänliga vägar”. Kartan inne
håller också besöksmål och utflyktstips och givet
vis information om rastplatser, boenden, badplatser 
osv. Kartan finns även tillgänglig på kommunens 
hemsida.

I kommunen finns flertalet aktörer som riktar in 
sig på cyklande turister  dels cykeluthyrare och 
hotell/vandrarhem som samarbetar med cykeluthy
rare. Cykeluthyrningen sker ofta på plats hos uthy
raren. Några av aktörerna erbjuder också att cyklar 
körs ut eller hämtas vid bestämda start  respektive 
slutpunkter.

3.5 OLYCKSStAtIStIK
För att få en bild av hur olycksbilden för cyklis
ter ser ut inom kommunen har statistikutdrag från 
trafikolycksdatabasen STRADA gjorts. STRADA 
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är 
ett informationssystem för data om skador och 
olyckor inom hela vägtransportsystemet. STRADA 
bygger på uppgifter som rapporterats in från po
lis och från akutsjukvård i samband med inträffade 
olyckor. Denna statistik är dock inte heltäckande 
av samtliga inträffade olyckor, med anledning av 
att registreringen är frivillig för akutsjukvård men 
obligatorisk för polis. Det finns också ett mörkertal 
för olyckor som endast medfört lättare skador där 
personen aldrig uppsöker sjukhus.

Under tioårsperioden 2008-2017 har det rap
porterats in 220 personskadeolyckor med cyklister 
i Simrishamn. Av dessa olyckor har 11 rapporte
rats som allvarliga, 80 som måttliga och 123 som 
lindriga. En dödsolycka har inträffat. Cirka 50% av 
olyckorna uppges ha skett på gatu eller vägsträcka 
och ca 20% på cykelbana. Majoriteten av olyckorna 
har varit singelolyckor. Olyckorna har framförallt 
skett i Simrishamns tätort. Antalet inrapporterade 
olyckor per år har ökat under tioårsperioden; från 
12 stycken under 2008 till 32 stycken under 2017.

Bredarödsvägen, Karakås

Hamnen i Simrishamn
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CYKELVÄGNÄtEtS StRUKtUR4

Cykelvägnätet har i cykelplanen delas upp i två 
olika typer av nät: ett övergripande nät som inklu
derar hela kommunen och tätortsnät för respektive 
A- och B-ort.

4.1 ÖVERGRIPANdE NÄt
Det övergripande nätet definieras enligt följande:
• Förbinder tätorterna inom kommunen med var

andra
• Ingår i det regionala cykelnätet som förbinder 

Simrishamns kommun med angränsande kom
muner

I det övergripande nätet ingår:
• Huvudstråk 
• Sammanbindande stråk 

Huvudstråken sträcker sig mellan och inom de stör
re tätorterna i kommunen. Stråken går framförallt 
längs med statliga vägar med högre trafikflöden. 
De sammanbindande stråken går i sin tur i bland

trafik längs mindre landsvägar och enskilda vägar 
med lägre motortrafikflöden och utgör det mer fin
maskiga nätet mellan de mindre orterna. 
Riktlinjer för utformning av huvudstråken i det 
övergripande nätet återfinns i kapitel 8.

4.2 tÄtORtSNÄt
Tätortsnät finns för varje A- och B-ort inom kom
munen. I tätortsnätet för Simrishamn är huvudstrå
ken inom staden definierade och tillsammans bildar 
dessa ett huvudnät. Dessa stråk har en viktig funk
tion genom att de kopplar hop viktiga målpunk
ter som kollektivtrafiknoder, skolor, sjukhus och 
idrottsplatser och skapar ett sammanhängande nät 
för cyklister inom staden.

Riktlinjer för utformning av huvudstråken i Sim
rishamns tätort återfinns i kapitel 8.

Tätortsnätet i B-orterna är inte lika omfattande 
som för Simrishamn och cykelflödena är lägre. Av 
denna anledning har någon identifiering av huvud
stråk inte gjorts för dessa orter.

Väg mot Ravlunda

121

ELIS3245
Ny stämpel



Kivik

Skillinge

Borrby

Hammenhög

Gärsnäs

S:t Olof

Simrishamn

Sydostleden

Sy
dk

us
tle

de
n

19

9

11

9

 

A-ort

B-ort
C-ort

Sammanbindande stråk

Huvudstråk

ÖVERGRIPANDE CYKELVÄGNÄT  
I SIMRIShAMNS KOMMUN

122



F
F

F

F

S H

S

F

H

H

F
S

F

H

S

S

S

F

H

Skola

Fritid

Sjukhus

Huvudstråk cykel

0 0,10,1 0,2 0,4 0,6 km

Befintlig cykelväg

Befintligt cykelstråk i blandtrafik

Järnvägsstation/
Busshållplats expressbuss 3

SIMRIShAMNS TÄTORT

123



CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-202120

5.1 NULÄGE
Det övergripande cykelnätet inom Simrishamns 
kommun består idag främst av lederna Sydostleden 
och den kommande Sydkustleden. Då dessa leder 
drivs fram som egna projekt har de inte studerats i 
arbetet med cykelplanen.

I övrigt finns idag få separerade cykelvägar ut
anför tätorterna. Det finns dock ett behov av att 
skapa ett sammanbindande cykelnät inom kom
munen mellan de orter som inte ligger längs med 
Sydkustleden eller Sydostleden. För att uppnå ett 
ökat cyklande inom kommunen behöver det finnas 
säkra cykelstråk för cykelpendling mellan orter, till 
kollektivtrafik och för rekreationscykling. Vissa av 
länkarna har potential att bli relativt frekventerade 
och här bör man prioritera en utbyggnad av sepa
rerade cykelvägar. Det rör sig om de sträckor som 
förbinder de större orterna där det finns ett högre 
invånarantal, målpunkter som arbetsplatser och 
skolor samt kollektivtrafikknutpunkter. Förutom de 
separerade cykelvägarna kan attraktiva cykelstråk 
i blandtrafik skapas längs mindre vägar som har 
lägre trafikflöden. Åtgärder för dessa stråk kan till 

exempel vara tydlig vägvisning samt punktåtgärder 
i korsningar med lägre trafiksäkerhet. 

I kapitel 5 Övergripande nät och 6 Tätortsnät 
presenteras det nät som föreslås byggas ut med se
parerade cykelvägar respektive anges som cykel
vägnät i blandtrafik. En prioriteringsordning och 
kostnadsbedömning redovisas i kapitel 7 Förslag 
till utbyggnadsplan.

5.2 fÖRESLAGNA ÅtGÄRdER
huvudstråk
De åtgärder som föreslås är främst friliggande cy
kelvägar. På några ställen kan de fysiska förutsätt
ningarna innebära att cykelväg intill vägen föreslås. 
I trånga sektioner kan det också vara nödvändigt att 
frångå de bredder som presenterats i riktlinjerna för 
utformning av cykelvägnätet. De länkar i det över
gripande cykelnätet som utretts avseende lämplig
het av trafikseparerande åtgärder går i första hand 
utmed större statliga vägar och binder samman orter 
och befintligt cykelvägnät. Trafikflöden och hastig
heter är oftast höga längs dessa vägar och att cykla 
i blandtrafik innebär därför risker för trafik olyckor. 

ÖVERGRIPANdE NÄt5

Väg 1596 S:t Olof - Södra Mellby

124

ELIS3245
Ny stämpel



A7

A6

A5

A4

A9

A10

A12

A8

A11

A2
A1

A13

A3

Beslutad sträckning

Tillfällig sträckning Kivik

Skillinge

Borrby

Hammenhög

Gärsnäs

S:t Olof

Simrishamn

Sydostleden

Sy
dk

us
tle

de
n

19

9

11

9

 

 

Föreslagen separerad cykelväg 

Befintlig separerad cykelled 

Befintlig cykelled i blandtrafik

A-ort

B-ort
C-ort

Befintlig cykelväg i tätortsnät

A1-13

Föreslagen separerad cykelväg i tätortsnät

ÖVERGRIPANDE CYKELVÄGNÄT  
I SIMRIShAMNS KOMMUN

HUVUdStRÅK

125



CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-202122

Simrishamn – Järrestad – Östra Tommarp (A1-A2)
Sträckning Rikstolvan från COOP – Drickavägen - Befintlig cykelväg – Rikstolvan och Åkeslunds-

vägen genom Järrestad – väg 11 fram till Ö Tommarp

Beskrivning En säker cykelkoppling mellan Simrishamn och Östra Tommarp saknas idag. Två 
olika stråk skulle vara tänkbara; ett sydligt alternativ utmed väg 11 genom Simris och 
ett nordligt via Drickavägen och Rikstolvan. Det nordliga alternativet förordas då detta 
kopplar till befintliga cykelvägar både i Simrishamn och öster om Järrestad. Detta stråk 
är också trevligare att cykla längs, jämfört med en cykelväg utmed väg 11. Avståndet 
från Östra Tommarp till Simrishamns centrum är längs detta stråk ca 8 km. Från Jär-
restad till Simrishamn är det ca 5 km. Simrishamn utgör en mycket stark målpunkt med 
sitt utbud av skolor, service, arbetsplatser och kollektivtrafik.

Väghållare Trafikverket, förutom befintlig cykelväg som är kommunal och den del av Rikstolvan i 
Järrestad öster om Vilhelmsbergsvägen, vilken är enskild väg.

Årsdygnstrafik, ÅDT 
(Trafikverket)

Rikstolvan öster om väg 1583: 1430 (år 2007)
Rikstolvan väster om väg 1583: okänt
Drickavägen: 220 (år 2007)
Väg 11: 3220 (år 2014)

Hastighetsgräns Rikstolvan och Drickavägen: 70 km/h 
Järrestads tätort: 40 km/h
Väg 11: 90 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Vägbro över Tommarpsån, fastigheter nära Rikstolvan

Potential  
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 30 cyklister enkel väg
Snabbaste vägen till skolan för fler än 10 elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2018-2029 
(remiss version)

Ja. År 2024-26 

Föreslagna åtgärder Rikstolvan från COOP: Cykelväg längs norra sidan alternativt södra sidan
Drickavägen: Cykelväg längs östra sidan
Väg 11: Cykelväg längs norra sidan

Rikstolvan mot Bjärsjö
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Östra Tommarp – Gärsnäs (A3)
Sträckning Väg 11 (Storgatan-Stiby Haven)

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan Gärsnäs och Östra Tommarp. En cykel-
väg utmed väg 11 skulle kunna skapa detta. Eftersom Östra Tommarps 
järnvägsstation lagts ner finns ett stort behov för boende i Östra Tom-
marp att ta sig till Gärsnäs med dess järnvägsstation. Gärsnäs har även 
annan service som boende i Östra Tommarp kan nyttja. Orterna ligger på 
bekvämt cykelavstånd, ca 2 km, från varandra. Detta sammantaget gör att 
cykelvägen har god potential att bli nyttjad.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

3370 (år 2014)

Hastighetsgräns 90 km/h (70 km/h vid korsning)

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 1 allvarligt skadad och 2 måttligt skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Två broar samt ett flertal fastigheter med trädgårdar på vägens norra sida 
och någon enstaka på södra sidan.

Potential 
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka 
relationen skulle utgöra den genaste vägen: 15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Ja men ej avsatta medel.

Objekt i Cykelvägsplan Region  
Skåne 2018-2029 (enligt remissversion)

Ja. Planerad öppning 2024-2026.

Föreslagna åtgärder Friliggande cykelväg längs väg 11 på norra eller södra sidan.

Väg 11 Ö Tommarp - Gärsnäs
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Gärsnäs – Smedstorp (kommungräns) (A4)
Sträckning Väg 11 Gärsnäs – Smedstorp (kommungräns)

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan Gärsnäs och Smedstorp. Avståndet mellan 
orterna är ca 4 km (2 km Gärsnäs-kommungräns). En separat cykelväg utmed 
väg 11 fram till Gårdslösavägen skulle kunna skapa detta. Potentialen för utnytt-
jandet av cykelvägen är dock osäker. Det finns järnvägsstationer i både Gärsnäs 
och Smedstorp varför tillgängligheten till kollektivtrafik redan idag får anses som 
god. Dock visar Region Skånes potentialstudie på att det är relativt många som 
skulle kunna nyttja vägen om de cyklade till arbetet. Kanske skulle länken kunna 
vara en del i ett längre stråk mot Tomelilla. Ett samarbete med Tomelilla kom-
mun krävs för att bedöma om stråket har potential.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

4450 (år 2014)

Hastighetsgräns 90 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Vägbro över vattendrag. Någon enstaka fastighet nära vägen

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka rela-
tionen skulle utgöra den genaste vägen: 27 cyklister enkel väg
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region  
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Ja men ej prioriterad.

Föreslagna åtgärder Friliggande cykelväg längs väg 11 på norra sidan. 

Väg 11 Gärsnäs - Smedstorp
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Gärsnäs- hammenhög (A5)
Sträckning Herrestadsvägen 1554

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan Gärsnäs och Hammenhög. Avståndet mellan or-
terna är ca 6 km. Båda orterna har relativt många målpunkter i form av arbetsplatser, 
skolor, fritidsanläggningar. En stor målpunkt i Gärsnäs är järnvägsstationen.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

1040 (år 2007)

Hastighetsgräns 70 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 1 måttligt skadad (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Bro. Allé. Fastigheter nära vägen

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 15 cyklister enkel väg
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Del av Objekt Gärsnäs-Borrby. Ej prioriterad.

Föreslagna åtgärder Cykelväg längs väg 1554, antingen på östra eller västra sidan. Den västra skulle 
knyta an bättre till föreslagen Cykelväg i Hammenhög.

hammenhög-Borrby (A6) 
Sträckning En säker cykelväg saknas mellan Hammenhög och Borrby. Båda orterna har relativt 

många målpunkter i form av arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar. Avståndet mel-
lan orterna är ca 6,3 km. 

Beskrivning Borrbyvägen väg1527

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

1400 (år 2012)

Hastighetsgräns 70 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder -

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 25 cyklister enkel väg. Snabbaste vägen till skolan 
för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Del av Objekt Gärsnäs-Borrby. Ej prioriterad.

Föreslagna åtgärder Cykelväg längs väg 11 på västra eller östra sidan. Den västra är troligen lämpligast 
då den då skulle ansluta till befintlig trottoar i Borrby. Terrängen är troligen också mest 
gynn sam här.
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hammenhög – hannas (A7)
Sträckning Väg 9 (Tätortsgräns Hammenhög- väg1545 mot Bollerup)

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan Hammenhög och Hannas. Avståndet mellan 
orternas centrum är ca 3,5 km. Antalet invånare i Hannas är mycket litet men Bol-
lerups naturbruksgymnasium med internat som ligger väster om Hannas, inrym-
mer ett större antal elever. I Hammenhög finns ett mängd målpunkter som skolor, 
arbetsplatser, fritidsanläggningar, affärer, service och busshållplatser. En cykelväg 
från Hannas till Hammenhög skulle ha viss potential att bli frekventerad. Den skulle 
också kunna vara en del av ett cykelstråk mellan Ystad och Simrishamn. Samarbete 
med Ystad kommun och Trafikverket krävs för att fullt avgöra potentialen.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

3280 (år 2015)

Hastighetsgräns 70 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Mellan väg 1545 och väg 1549 är den fysiska situationen svår. Fastigheter, kyrko-
gårds mur och kraftig nivåskillnad. Mellan väg 1549 och Hammenhög finns en bro 
samt flera fastigheter. Inne i Hammenhög ligger fastigheterna mycket nära den smala 
vägen.

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 0
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Ja men inga avsatta medel.

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Ja men ej prioriterad.

Föreslagna åtgärder Cykelväg på norra eller södra sidan. Hinder finns på båda sidor. Vägen är relativt 
bred på landsbygden så eventuellt kan del av körbana tas i anspråk för cykelväg här. 
Inne i Hammenhög är vägsektionen mycket smal på vissa sträckor vilket kommer 
göra det svårt eller omöjligt att anlägga en cykelväg här. Förutsättningarna behöver 
studeras ytterligare.

Väg 9 Hammenhög - Hannas, bro
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S:t Olof – Rörum (A8)
Sträckning Väg 1587 (S:t Olofs tätortsgräns-Väg 9)

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan S:t Olof och Rörum. Avståndet mellan orterna är 
ca 8 km. Vissa målpunkter finns i båda orterna med befolkningen är relativt liten. En 
cykelväg mellan S.t Olof och väg 9 skulle dock förbinda inlandsorten med kusten och 
sydostleden och skulle knyta an väl till befintlig cykelväg längs väg 9. En cykelväg 
skulle också kunna underlätta för kollektivtrafikresenärer att ta sig till expressbusslinje 
3 Kristianstad-Simrishamn som trafikerar väg 9, men sträckan är förmodligen för lång 
för att tjäna detta syfte. Sträckan går genom ett varierat och vackert landskap, en 
cykelväg här skulle fungera som ett rekreationsstråk.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

1030 (år 2014)

Hastighetsgräns 70 km/h

Nivåskillnad Måttlig 

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Bro, fastigheter på södra sidan, skog

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Ja, men ej prioriterad.

Föreslagna åtgärder Cykelväg på norra sidan om vägen föreslås. Vidare studier av terrängen krävs i vissa 
trängre partier som kan kräva fastighetsintrång.

Väg 1587 S:t Olof - Rörum
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S:t Olof – Vitaby (A9)
Sträckning Österlenvägen väg 1550 (S:t Olof tätortsgräns - Vitaby tätortsgräns)

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan S:t Olof och Vitaby. Avståndet mellan orterna är 
ca 5,5 km. I S:t Olof finns skola, affär, arbetsplatser och friluftsbad som kan utgöra 
målpunkter för befolkningen i Vitaby. Invånarantalet i Vitaby är dock litet, vilket gör 
att få förmodligen skulle nyttja cykelvägen. 
Sträckan går genom ett varierat och vackert landskap. nivåskillnader kan göra 
stråket mindre attraktivt för cyklister. 

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

1420 (år 2014)

Hastighetsgräns 70 km/h

Nivåskillnad Måttlig-kraftig

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Vägen går ibland på bank och ibland i skärning. En del kraftiga slänter ner på östra 
sidan. Bro. Få fastigheter, men några längs den norra delen varav en mycket nära 
på västra sidan.

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relatio-
nen skulle utgöra den genaste vägen: 12 cyklister enkel väg, precis norr om S:t 
Olof. 
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Nej

Föreslagna åtgärder Cykelväg föreslås längs den västra eller östra sidan om vägen. Troligen är den 
västra sidan enklast men förutsättningarna måste studeras ytterligare. Möjligen går 
del av körbana att nyttja till del av cykelväg.

Väg 1550 S:t Olof - Vitaby
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Kivik – Kiviks musteri (A10)
Sträckning Karakåsvägen (Esperödsallén-Kiviks musteri)

Beskrivning En säker cykelväg saknas längs Karakåsvägen mellan korsningen med Esperöds-
allén och Kiviks musteri. Sträckans längd är ca 1,8 km. Kiviks musteri är en stor 
målpunkt både som arbetsplats och för besökare. Sträckan går genom ett varierat 
och vackert landskap utan större nivåskillnader.

Väghållare Trafikverket och enskild väg

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

Mätning saknas. Varierande efter säsong

Hastighetsgräns 50 km/h

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Vägen kantas av äppelodlingar, häckar, staket och trädgårdar läng långa sträckor

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 19
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Nej

Annat Objekt finns med i Åtgärdsvalsstudie Kivik. 

Föreslagna åtgärder Cykelväg. Byggstart planerad till 2020.

Bredarörsvägen, Kungagraven Kivik
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Rörum - Kivik (A11)
Sträckning Väg 9 (väg 1587 - väg 1596)

Beskrivning En säker cykelväg saknas utmed väg 9 mellan Rörum och Kivik. Sydostledens 
sträckning går idag i blandtrafik på en parallellväg öster om väg 9, via Blåsings-
borg och Svinaberga. För boende i Södra Mellby finns möjlighet att ta sig till Kivik 
via Mellby byväg och väg 1596. En cykelväg längs väg 9 skulle koppla samman 
befintliga cykelvägar och skapa ett gent stråk för cyklister med en längd på ca 4 km. 
Dock skiljer färdvägens längd endast några hundra meter jämfört med de alternativa 
sträckningar som nämns ovan. 

Väghållare Trafikverket 

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket) 

2 800 (år 2015)

Hastighetsgräns 70 km/h (40 km/h S Mellby)

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Vägen går i sluttande terräng från väster till öster, vilket försvårar anläggande av 
cykelväg. En bro förekommer samt några närliggande fastigheter i Södra Mellby.

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 0 
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Nej

Föreslagna åtgärder Cykelväg längs vägen antingen på västra eller östra sidan. Befintliga cykelvägar 
ligger på västra respektive norra sidan vilket talar för att cykelvägen anläggs väster 
om väg 9. 
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Väg 9-Knäbäckshusen (A12)
Sträckning Enskild väg från väg 9 fram till Knäbäckshusen

Beskrivning En säker cykelväg saknas utmed den enskilda vägen som sträcker sig från väg 9 
fram till Knäbäckshusen. Knäbäckshusen är sommartid en stark målpunkt för framfö-
rallt badgäster. Avståndet är ca 2 km. Vid Knäbäckshusen finns även ett sommarstu-
geområde. Det råder idag brist på parkeringsplatser varför det vore önskvärt om fler 
kunde cykla till stranden. Vägen är idag tämligen smal och sommartid är biltrafiken tät 
längs vägen. Trafiksituationen för cyklister är inte tillfredsställande under högsäsong.

Väghållare Enskild väg

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

Okänt

Hastighetsgräns Varierande

Nivåskillnad Liten

Cykelolyckor 0 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Läplanteringar på östra sidan 
Mindre vattensamling på västra sidan 
Viss röjning krävs

Potential
(Region Skånes potentialstudie)

Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen 
skulle utgöra den genaste vägen: 0 
Snabbaste vägen till skolan för fler än tio elever: Nej

Objekt i Cykelvägsplan  
Region Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region  
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Nej

Föreslagna åtgärder Cykelväg längs vägen på västra sidan. 

Gladsax – Gröstorp – Simrishamn, Rikstolvan (A13)
Sträckning Gladsax bygata – Gröstorps bygata

Beskrivning En säker cykelväg saknas mellan Gladsax och Simrishamn(Rikstolvan) via Gröstorp. 
Vägen mellan orterna är smal och innehåller siktskymmande kurvor och backkrön vilket 
gör den osäker för cyklister. Avståndet till Simrishamn är 3 km vilket är ett lagom cykel-
avstånd. Kollektivtrafik saknas. Simrishamn utgör en mycket stark målpunkt för boende 
i de mindre orterna med sitt utbud av skolor, service, arbetsplatser och kollektivtrafik. En 
cykelväg här skulle koppla till den föreslagna länken A1-A2.

Väghållare Trafikverket

Årsdygnstrafik, ÅDT
(Trafikverket)

810

Hastighetsgräns 70 km/h, 40 km/h genom Gröstorp

Nivåskillnad Måttlig

Cykelolyckor 2 skadade (2000 – april 2017)

Svåra fysiska hinder Inne i Gröstorp ligger fastigheter nära vägen. Elstolpar nära vägen vid två platser.

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2014–2025

Nej

Objekt i Cykelvägsplan Region 
Skåne 2018-2029 (remissversion)

Nej

Föreslagna åtgärder Cykelväg längs vägen på någon sida av vägen utanför tätorterna. 
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Sammanbindande stråk
I det övergripande cykelnätet ingår, förutom de tra
fikseparerade länkarna utmed större vägar, sträckor 
längs mindre och lägre trafikerade vägar utanför 
tätorterna vilka bildar ett sammanbindande nät. 
Syftet med detta nät är att förbinda större och min
dre orter och målpunkter på landsbygden och vid 
kusten samt att knyta an till de separerade cykel
länkarna längs de större vägarna. Vissa av stråken 
passerar även genom mindre orter. Med detta nät 
skapas ett mer finmaskigt nät än vad de separerade 
stråken kan erbjuda. Längs dessa mindre vägar är 
potentialen för frekvent cykeltrafik relativt låg och 
det är därför inte möjligt att investera i separata 
cykelvägar här. Cykling kommer därför att ske i 
blandtrafik. För att ändå kunna åstadkomma en så 
säker trafikmiljö som möjligt för cyklisterna före
slås att andra, mindre kostsamma åtgärder utförs 
för dessa stråk. Nedan följer några exempel på enk
lare, förbättrande åtgärder.

Vägvisning
Genom en tydlig vägvisning blir det enklare för 
cyklisten att hitta sin målpunkt och välja en säker 
väg. Ett genomtänkt vägvisningsprogram inom 
hela kommunen, och förslagsvis inom grannkom
munerna, med en utformning som lätt känns igen 
ökar möjligheten till geografisk orientering. För att 
vägvisningen ska fungera bör visning ske vid varje 
vägskäl där tveksamheter om vägval kan uppkom
ma. Vägvisningen kan också uppmärksamma och 
påminna bilister om att cyklister kan förekomma 
på vägen. Föreslagen vägvisning bör beakta regio
nal och nationell vägvisning.

En betydande cyklistgrupp för stråken på lands
bygden är turister och andra som cyklar i rekrea
tionssyfte. Genom att sätta samman cykelturer med 
olika längd och teman, skapas turförslag. Dessa kan 
sedan presenteras på turistkartan hos turistbyrån 
samt på hemsidan. Även för att enklare leda cyklis
terna till säkra stråk. Ett vägvisningsprogram skulle 
också kunna kopplas till dessa turförslag. I samband 
med detta bör befintlig gammal vägvisning ses över.

Bygdevägar
Trafikverket testar en ny vägtyp – bygdeväg – i 
Sverige. Syftet med bygdevägar är att fotgängare 
och cyklister ska få en tydligare och bättre trafik
miljö. En bygdeväg, eller bymiljöväg, som den ock
så kallas, är en befintlig, lågtrafikerad väg som har 
vägmarkering och informationstavla så att det blir 
tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om 
utrymmet och ta hänsyn till varandra. Bygdevägen 
består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal 
att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på 
varje sida. Vid möte mellan motorfordon får bilis
terna använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske 
utan fara. Vägrenen är bredare än vanligt så att de 
oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare 
plats. Vägrenen ska användas av gående, cyklister 
och ryttare.

Ett fåtal bygdevägar finns i Sverige och resulta
ten på trafiksäkerheten är, enligt Trafikverket, för
siktigt positiva. Trafikverket vill testa fler sträckor 
för att kunna göra en säkrare utvärdering.

Sänkt hastighet
En sänkt hastighet för motorfordonstrafikanterna 
innebär att risken för att en olycka inträffar och att 
skadekonsekvenserna blir mindre om en kollision 

Exempel på bygdeväg.

136

ELIS3245
Ny stämpel



B2
B3

B4
B5 B6

B7
B8B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16
B17

B18

B19

B20
B21

B22
B23

B24

B25 B26
B27

B28

B1

Tillfällig sträckning

Beslutad sträckning

Kivik

Skillinge

Borrby

Hammenhög

Gärsnäs

S:t Olof

Simrishamn

Sydostleden

Sy
dk

us
tle

de
n

19

9

11

9

 

 

Föreslaget cykelstråk i blandtrafik

Befintlig separerad cykelled 

Befintlig cykelled i blandtrafik

A-ort

B-ort
C-ort

Befintlig cykelväg

B1-28

Föreslagen separerad cykelbana 

 

 
Befintlig separerad cykelled 

Befintlig cykelled i blandtrafik

A-ort

B-ort
C-ort

Befintlig cykelväg i tätortsnät

Föreslagen separerad cykelväg 
i tätortsnät
Föreslagen cykelväg i blandtrafik 
inom tätortsnät

Föreslaget cykelstråk i blandtrafikB1-28

ÖVERGRIPANDE CYKELVÄGNÄT  
I SIMRIShAMNS KOMMUN

SAMMANBINdANdE StRÅK

137



CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-202134

ändå skulle ske. På vissa sträckor på landsbyg
den skulle kanske en lägre reglerad hastighet vara 
möjlig. De länkar som i så fall bör väljas är de där 
vägens standard signalerar att en låg hastighet är 
påkallad, som t ex smal vägbredd, grusbeläggning 
eller skarpa kurvor. Längs lågtrafikerade vägar med 
god standard kommer det troligen att vara svårt att 
få en efterlevnad av en lägre hastighetsbegränsning.

I passagepunkter med större, kraftigt trafikerade 
vägar, kan en hastighetssänkning i korsningen vara 
nödvändig för att det korsande cykelstråket ska få 
en acceptabel trafiksäkerhet. I korsningar mellan 
mindre vägar där det råder dåliga siktförhållanden 
kan en sänkt hastighet vara en tänkbar åtgärd. Den
na sänkning kan uppnås antingen genom enbart en 
reglerad lägre hastighet eller i kombination med en 
fysisk, hastighetssänkande åtgärd.

Synliggörande
Att göra bilister uppmärksamma på att cyklister 
kan vistas i trafikmiljön är en viktig aspekt för ökad 
trafiksäkerhet. Korsningar kan förses med förhöjda 
cykelöverfarter. Buskage och häckar bör ses över, 
särskilt i korsningar, så att dessa inte skymmer cy
klisten eller så att cyklisten själv inte har fri sikt.

Drift och underhåll
Förslagsvis bör en översyn och insatser göras längs 
de stråk som används mer frekvent av cyklister  
t ex mot badstränder och andra större målpunkter. 
Drift- och underhållsåtgärder längs gång- och cy
kel banor är generellt lägre prioriterad jämfört med 
större vägar. 

I tabellen nedan presenteras de länkar som fö
reslås ingå i det sammanbindande cykelnätet. I in
venteringen av länkarna har en rad uppgifter kring 
trafikmiljön som har inverkan på cyklisternas kom
fort och säkerhet, inhämtats. I kolumnen ”Anmärk
ning” återfinns noteringar om något särskilt upp
täckts som kan påverka standarden på cykellänken, 
exempelvis grusbeläggning, lutning, större trafik
flöden eller svår korsning. När det gäller trafikflö
dena har Trafikverkets trafikflödesmätningar, års
dygnstrafik använts. Längs många sträckor varierar 
trafikmängderna mycket över året med stora trafik
flöden sommartid. Det kan därför finnas länkar som 
i tabellen inte fått en anmärkning om stora trafik
mängder men som kan ha det under turistsäsongen. 
I kolumnen ”Åtgärd” presenteras var åtgärder 
krävs. Vidare detaljstudier behövs i det fortsatta 
arbetet för att definiera lämpliga korsningsåtgärder. 

Sammanbindande nät, Simrishamns kommun
Länk Stråk Anmärkning åtgärdsförslag
B1 Hjälmarödsvägen-Killeberg-

Vitaby
(Tillfällig dragning av Sydost-
leden)

Grusväg/Asfalt
Mycket smal väg
Stor lutning

-

B2 Gladsax bygata- Vilhelmsbergs-
vägen

Skymd korsning i Gladsax.
Svår korsning in till Vilhelmsbergsvägen. 

Eventuellt åtgärder i kors-
ningarna.

B3 väg1583 Viss lutning -

B4 väg 1555 -

B5 Storgatan-Bygatan Mycket låg trafiksäkerhet i korsning med väg 11. 
Mycket låg trafiksäkerhet i korsning med väg 9

Åtgärder i korsningarna med 
väg 9 och väg 11.

B6 Viarpsvägen -

B7 väg 1535-1518 Mycket låg trafiksäkerhet i korsningen med väg 
1500

Åtgärder i korsningen med 
väg 1500.

B8 väg 1534 Gnalöv - Bolshög -

B9 väg 1534 Bolshög-till väg väg 
1530

-

B10 väg 1531-1531.1-1517 -
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Sammanbindande nät, Simrishamns kommun
Länk Stråk Anmärkning åtgärdsförslag
B11 väg 1530 Låg trafiksäkerhet i korsning med 1527 Åtgärder i korsning 1527. För-

bättra sikten. Cykelöverfart.

B12 väg 1528 Låg trafiksäkerhet i korsning med Hobyvägen Eventuellt åtgärder i kors-
ningen med Hobyvägen

B13 Trädgårdsmästare 
gatan- väg 1512-1513

Mycket låg trafiksäkerhet i korsningen med väg 
1500

Åtgärder i korsningen med 
väg 1500.

B14 väg 1003 Relativt stora trafikflöden -

B15 väg 1545 Relativt stora trafikflöden
Mycket låg trafiksäkerhet i korsningen med väg 9

Åtgärder i korsningen med 
väg 9

B16 Gladsaxvägen-Baskevägen Viss lutning -

B17 väg 1582 Grusväg. Mycket smal väg.
Viss lutning.

-

B18 Möllegatan Viss lutning -

B19 Slottsvägen Viss lutning. Mycket smal väg.

B20 väg 1516 Mycket smal väg
Låg trafiksäkerhet i korsning med1575

Åtgärder i korsningen med 
väg 1575.

B21 Tornavägen Relativt stora trafikflöden -

B22 Sträntevägen Viss lutning
Relativt stora trafikflöden

-

B23 Enskild väg, via Raskarum, 
Ljunglyckorna och Älmhult

Grusväg
Mycket smal väg

-

B24 Rönnebrödsvägen Grusväg. Mycket smal väg.
Låg trafiksäkerhet i korsning med Vitabyvägen

-

B25 väg 1512 Låg trafiksäkerhet i korsning med S:t Olofsvägen -

B26 väg 1606-1598-1606 Stor lutning
Troligen större trafikflöden sommartid.

-

B27 Mellbyvägen-1596 Stor lutning -

B28 Ravlundavägen Mycket kraftig lutning
Relativt stora trafikflöden
Mycket låg trafiksäkerhet i korsning med väg 9

Åtgärder i korsningen med 
väg 9.

Ravlundavägen, B28, korsning med väg 9
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Tätortsnäten utgörs av cykelstråk inom tätorterna i 
Simrishamns kommun. I cykelplanen ingår Simris
hamn Kivik, Gärsnäs, Hammenhög, S:t Olof, Skil
linge och Borrby. 

De länkar som inventerats och studerats är de 
som binder samman befintliga eller planerade cy
kelstråk, kopplingar till skolor, arbetsplatser, kol
lektivtrafik och andra målpunkter. Cykelnätet inom 
orterna föreslås bestå dels av stråk som är separe
rade från motortrafik och dels av stråk som går i 
blandtrafik. De stråk som har potential att nyttjas 
regelbundet leder till målpunkter och går utmed ga
tor där trafikflödena är relativt stora, föreslås förses 
med separerande åtgärder om det är fysiskt möj
ligt. Om ett potentiellt cykelstråk går längs t ex en 
lokalgata med lägre trafikflöden rekommenderas 
cykling i blandtrafik. Samma sak gäller om cykel
stråket går längs en huvudgata med en gatusektion 
som är för trång för att inrymma en separat cykel
väg eller dess karaktär inte stämmer överens med 
en sådan separering. I cykelplanenens kartor mar
keras dessa länkar med heldragen röd linje. Över
siktliga åtgärdsförslag ges i tabellerna.

När de gäller länkarna i blandtrafik, som mar
keras som prickade röda stråk i kartorna, görs en 
beskrivning av länkens funktion samt rekommen
derade åtgärder.

6.1 SIMRISHAMN
Nuläge och analys
Simrishamn är kommunhuvudort i Simrishamns 
kommun och hade år 2015, 6779 invånare. I Sim
rishamn finns ett brett utbud av service, förskolor, 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, biblio
tek, sjukhus, butiker med mera. Orten är välbesökt 
av turister och, förutom den äldre stadskärnan, och 
det vackra läget vid havet, finns utbud av exempel
vis muséer, hotell och restauranger.

Genom Simrishamn går väg 9 via Kristianstads
vägen, Yngve Östbergs väg, västra delen av Stor
gatan, Tumatorpsvägen och Christian den IV:s väg. 
Storgatan är den centrala huvudgatan genom centr
um. Gatan sträcker sig ner mot hamnen och kantas 
av affärer, caféer, restauranger och andra verksam
heter. Från korsningen Kristianstadsvägen och öst
erut är gatan hastighetsbegränsad till 30 km/h och 
under sommaren är Storgatan mellan Kristianstad
vägen och Hamngatan tillfälligt gångfartsområde/
gågata. Järnvägsgatan leder mot järnvägsstationen 
och busstorget. Utmed gatan ligger stadens bib
liotek, affärer, restauranger och gymnasieskolan 
Nova Academy. 

Hamnen utgör en samlingsplats, men är också 
en arbetsplats för fiskenäringen. En annan central 
plats utgörs av Stortorget som ligger i mötet mellan 
Storgatan och Järnvägsgatan. Här säljs lokalt pro
ducerade produkter året om och platsen är också 
mötesplats för evenemang och tillställningar. Intill 
Stortorget ligger kyrkan och kommunhuset. 

Målpunkter i centrum vad gäller handel är fler
talet livsmedelsbutiker, apotek, systembolag och 
detaljhandel. I Simrishamn finns flera skolor från 
förskola till och med gymnasium med högskole
förberedande utbildningar. Det största skolområdet 
ligger i stadsdelen Korsavad i västra delen av Sim
rishamn där det även finns sporthall, idrottsanlägg
ning och inomhusbad. 

Vid kusten i norra delen av orten ligger cam
pingområdet Tobisvik som är ett stort besöksmål. 
Tobisvik ligger vid en lång sandstrand där det även 
finns ett bassängbad som har öppet under sommar
halvåret. 

Söder om järnvägen ligger ett stort industri 
och verksamhetsområde som utgör målpunkt för 
många anställda.

Bostadsbebyggelsen i Simrishamn består dels 

tÄtORtSNÄt6
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av gamla fiskehus och dels av yngre en och fler
familjshus från de senaste decennierna. Den inre 
stadskärnans gatunät utgörs av smala vindlande 
gränder medan gatorna i de modernare områdena 
är bredare och rakare. 

De centrala gatorna, och huvudgatorna, är be
lagda med gatsten. Den äldre, men ojämna gatu
beläggningen är viktig för stadens karaktär, men 
cyklisternas komfort och framkomlighet försvåras 
med denna beläggning. Storgatans del från torget 
mot hamnen och Järnvägsgatan har genomgått en 
omgestaltning för några år sedan. Gatstenen finns 
kvar men gångbanorna har försetts med bredare 
stenpartier, s k borgmästarsten, för att förbättra till
gängligheten för personer med funktionsvariation. 
Under sommarhalvåret tar uteserveringarna upp 
delar av gångbanorna, vilket kan begränsa tillgäng
ligheten för flera målgrupper.

Cykelvägnätet är väl utbyggt på vissa ställen 
men separerade cykelbanor saknas längs flera star
ka stråk. Utmed kusten finns idag ett kontinuerligt 

stråk av separerade cykelvägar. Även i de mer sen
tida bostadsområdena i söder, är nätet relativt sam
manhängande. 

Kollektivtrafiken i Simrishamn består av tågtra
fik, regionbusstrafik och en lokal servicebusslinje. 
Med Pågatågen tar man sig till Helsingborg via 
Malmö/Lund, Tomelilla och Ystad. Turtätheten är 
ca 20 turer/dag. Expressbussar går mot Kristian
stad och Lund. Regionbusslinjerna går med lägre 
turtäthet till andra orter inom kommunen. Inom 
Simrishamns tätort kör ”Snurringen”, den lokala 
servicelinjen med täta hållplatsstopp. 

Hastighetsbegränsningen är generellt 40 km/h 
i Simrishamn. I de äldre delarna ovanför hamnen 
samt vid skolor råder 30 km/h. I korsningarna Sten
bocksgatan/Järnvägsgatan och Hamngatan/Storga
tan är det gångfartsområde. Utanför tätorten är has
tighetsbegränsningen i regel högre.

I översiktsplanen föreslås flera utbyggnadsom
råden, med fokus på förtätning av staden. 

Christian IV:s väg, S7 (ovan t.v.) 
Storgatan västra delen, S1 (nedan t.v.)

Jonebergsgatan, S15 (ovan t.h.) 
Storgatan mellan hamnen och torget, S1 (nedan t.h.)
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Föreslagna åtgärder
Översyn behöver främst göras i de centrala delarna 
av Simrishamn där det idag till stor del saknas 
separerade cykelvägar. Kopplingar behövs även 
till större arbetsplatser som sjukhuset och i verk
samhetsområdet söder om järnvägen. Vissa länkar 
saknas också i området norr om Storgatan och vid 
Korsavad. 

För att skapa ett trafiksäkert och framkomligt 
cykelnät i Simrishamns tätort föreslås en rad nya 
länkar av separerade cykelvägar. Dessa är marke
rade med heldragna röda linjer i kartan på sida 39. 
Samtliga av dessa länkar är huvudstråk i tätorts
nätet samt utgör förbindelselänkar till intressanta 
målpunkter eller en koppling till ett frekventerat 
stråk. 

I cykelvägnätet ingår också cykelstråk där det 
inte är möjligt eller lämpligt att separera cykel
trafiken från övrig trafik. Det kan t ex handla om 
villagator med lägre trafikflöden, gator där hastig
hetsbegränsningen är 30 km/h eller gator med smal 
sektion. För stråken med cykling i blandtrafik får 
man fundera över om det är möjligt att underlätta 
för cykeltrafikanternas framkomlighet och höja 
deras säkerhet genom andra åtgärder. Exempel på 
åtgärder kan vara 
• förbättringar i korsningar, 
• förändring av gatans utformning så att bilisterna 

håller en lägre hastighet 
• bättre sikt genom beskärning av buskage och 

häckar. 

Länkar för enklare åtgärder är markerade med 
prickade röda linjer i kartan.

I Simrishamn är de centrala gatorna belagda 
med gatsten, något som förstärker intrycket av att 
man befinner sig i en gammal stad och bidrar till 
Simrishamns charm. För cyklister lämpar sig dock 

inte denna markbeläggning, då färden kan upplevas 
som skakig när man cyklar över gatsten. En över
syn bör göras över vilka alternativ som kan finnas 
till markbeläggning. Markbeläggningen bör passa 
in i den äldre gatumiljön, samtidigt som den ska 
fungerar för cykeltrafik. Skurna stenhällar (borg
mästarsten) eller flammad smågatsten kan vara en 
lösning men kan medföra problem vid halt väglag.

Storgatan från korsningen med Kristianstadsvä
gen fram till Stortorget är ett stråk där många olika 
trafikantgrupper färdas och uppehåller sig. Gatu
rummet är smalt och har en äldre karaktär. Cyklis
ter kan därför uppleva trängsel och otrygghet bland 
biltrafik i rörelse, parkerade bilar, uteserveringar 
och fotgängare. Gatan är enkelriktad, vilket gör att 
cyklister då endast kan färdas i riktning mot ham
nen. (Under sommarhalvåret är gatan gångfartsom
råde, vilket innebär att cykling endast får ske på de 
gåendes villkor). En åtgärd skulle kunna vara att 
ta bort merparten av bilparkeringarna. Detta skulle 
möjliggöra mer plats åt cyklisterna och skapa en 
lugnare miljö för att minimera olycksrisk och kon
flikt med bilister. Gaturummet skulle istället kunna 
ge utrymme för planteringar träd och fler uteser
veringar. Gångfartsområdets möblering är avgö
rande för attraktiviteten och skulle kunna sänka 
hastigheten. Träd och planteringar, uteserveringar 
och annan utrustning kan möbleras för att minska 
hastigheterna, En dubbelriktning av cykeltrafiken 
föreslås genom reglering.

Järnvägsgatan är en gata som utgör ett viktigt 
stråk för cyklister mellan den centrala staden och 
järnvägsstationen. Även här är det svårt att anlägga 
en cykelväg utan att samtidigt förstöra intrycket av 
gaturummets karaktär. Samma sak gäller för Lil
levångsgatan, där man bör kunna ha ett liknande 
förhållningssätt som för Storgatan.
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Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Simrishamn
Länk Gata Beskrivning åtgärd
S1 Väg 9/Storgatan 

(Backgatan - 
Kristianstads-
vägen)

Huvudgata genom Simrishamn som saknar cykelväg som är 
säker och framkomlig. Cyklister måste samsas med bilister 
och parkerade bilar. Gatstensbeläggningen gör att komforten 
för cyklister är låg. Stråket binder samman befintlig cykelväg 
utmed väg 9 och leder in mot centrum. Länken ingår bland de 
stadsstråk som bör förtydligas enligt översiktsplanen.

Ny cykelväg. Omsorg krävs 
vid gestaltning. 

S2 Lindhagagatan 
(Norra delen)

Gång- och cykellänk och järnvägspassage i befintligt nordsyd-
ligt cykelstråk saknas.

Ny cykelväg på östra sidan.

S3 Kristianstadsvägen 
(Väg 9-Storgatan)

Stråk som kopplar från Brunnsparken med viktig busshållplats 
och centrum. Vid gatan finns också en större livsmedelsbutik 
och andra butiker. Gatan saknar cykelväg som är säker och 
framkomlig. Ingår bland de stadsstråk som bör förtydligas 
enligt översiktsplanen. 

Ny cykelväg genom bredd-
ning av östra gångbanan.

S4 Stenbocksgatan Stråk som leder från havet och västerut med järnvägsstatio-
nen och busstorget som viktig målpunkt. Separat cykelbana 
saknas idag. Cyklister måste därför cykla på Stenbocksgatan 
som har vinkelrätta parkeringsplatser mot vägen. Cyklister 
använder till stor del idag gångbanan. Simrishamns kommuns 
nya gymnasium ligger utmed Stenbocksgatan vilket gör beho-
vet större för att bygga en framkomlig och säker cykelväg.

Ombyggnad av gatan.  
Kommunen ansökt om statlig 
medfinansiering, år 2016,  
2 000 000 kr. Ej tidsatt för 
genomförande.

S5 Fabriksgatan 
(Christian IV:s väg 
– Lindhagagatan)

En säker cykelförbindelse saknas utmed Fabriksgatan. En 
ny cykelväg skulle möjliggöra en säkrare transport längs 
sträckan och förenkla möjligheterna för personal på företa-
gen utmed Fabriksgatan att ansluta till busshållplats utmed 
riksväg 9 där flera välkända besöksmål finns.

Ny cykelväg.  
Utnyttja del av Fabriksgatan.

S6 Fabriksgatan 
(Lindhagagatan - 
Bruksgatan)

En säker cykelväg saknas utmed Fabriksgatan saknas idag. 
En cykelbana skulle förenkla möjligheterna för personal på 
företagen i området att cykelpendla till arbetet. Stråket skulle 
även koppla samman befintliga cykelförbindelser utmed 
Bruksgatan och väg 9. Trädplantering i stråket är en priorite-
rad åtgärd enligt översiktsplanen. 

Ny cykelväg. 
Utnyttja del av Fabriksgatan. 

S7 Christian IV:s väg 
(Fabriksgatan-
Tumatorpsvägen)

En cykelväg utmed Christian IV:s väg skulle binda samman 
befintliga cykelförbindelser längs väg 9 och därmed även 
Simris och Simrislund med Simrishamn. Handelsområdet är 
en viktig målpunkt som med den föreslagna cykelvägen skulle 
kunna nås på ett säkert sätt av cyklister från Simris. Trädplan-
tering i stråket är prioriterad i översiktsplanen. Utmaningar är 
en trafiksäker passage över järnvägen samt en mycket kraftig 
slänt på östra sidan.

Arbete pågår hösten 2018.

S8 Branteviksvägen-
Bruksgatan

En koppling förslås mellan befintliga gång- och cykelbanor 
söderut och norrut för att skapa ett kontinuerligt stråk mot 
Simrislund.

Ny cykelväg.

S9 Annelundsvägen En säker cykelförbindelse saknas längs Annelundsvägen. 
Vägen används bl a av skolbarn som går på Simrislundssko-
lan. En cykelväg här skulle knyta samman befintligt cykelstråk 
genom Simrislund mot Simris.

Utbyggnad till cykelväg.
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Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Simrishamn
Länk Gata Beskrivning åtgärd
S10 Landstingsgatan En säker cykelförbindelse saknas längs Landstingsgatan. 

Viktiga målpunkter är sjukhusområdet österut, skolor och 
fritidsanläggningar i Korsavadsområdet norrut. En cykelväg 
här skulle förbinda befintliga och föreslagna cykelförbindelser. 
Del av idrottsstråket i översiktsplanen.

Ny cykelväg.

S11 Simrisvägen En cykelväg utmed Simrisvägen är den länk som saknas för 
att binda ihop nordvästra Simrishamn med Simrislund. Denna 
länk blir viktig för skolbarn från F-3 på Simrislundskolan och 
årskurs 4-9 på Korsavadsskolan. Detta medför att det är 
många barn som passerar den del av Simrisvägen som sak-
nar gång- och cykelväg dels för att nå skolan men även för att 
nå Korsavadshallens idrottsanläggning. Simrisvägen används 
idag som utryckningsväg för ambulans och är utpekad som 
idrottsstråk i översiktsplanen.

Ny cykelväg.

S12 Sjukhusvägen-
Wettringsgatan 
(parallellt söder)

En säker gång- och cykelförbindelse saknas mellan sjuk-
husområdet och Stenbocksgatan (som i sin tur leder mot 
järnvägsstationen). Den föreslagna sträckningen skulle 
underlätta cykelpendling till sjukhusområdet. Förslaget följer 
översiktsplanens intentioner. 

Ny cykelväg. Wettringsgatan 
samt friliggande cykelväg 
söder om fastigheterna längs 
Wettringsgatan.

S13 Fredsdalsgatan 
(Backgatan-N 
Infartgatan)

Idag saknas en cykelväg på Fredsdalsgatan som binder sam-
man befintliga gång- och cykelbanor mellan Backgatan och 
Norra Infartsvägen. Utmed sträckan rör sig idag en mängd 
cyklande och gående barn mellan målpunkterna Korsavads-
skolan, Österlengymnasiet och hemmet. Åtgärden avser att ta 
befintlig del av Fredsdalsgatan och separera denna del från 
motordrivna fordon.

Ny cykelväg. Utnyttja del av 
Fredsdalsgatan. 

S14 Förbindelse mot 
busstorget.

Förbindelse från Branteviksvägen mot busstorget saknas. Länken bör ses över.

S15 Jonebergsvägen/
Mossgatan

En säker gång- och cykelförbindelse saknas mellan Storgatan 
- Peder Mörcks väg och Jonebergs sporthall, äldreboende 
och förskolan Backstugan. En gång- och cykelbana här skulle 
också bilda en länk i ett nord-sydligt stråk genom bostadsom-
rådet. Förslaget följer översiktsplanens intentioner.

Ny cykelväg.

S16 Kristianstadsvägen 
(Backgatan- söde-
rut, bef cykelväg-
väg i Brunnspar-
ken)

En säker gång- och cykelförbindelse saknas från Backgatan 
utmed Kristianstadsvägen som kopplar mot den befintliga 
gång- och cykelbanan i Brunnsparken. En säker passage bör 
också skapas över Kristianstadsvägen för att nå stråk mot 
havet och norrut längs Kristianstadsvägen.

Ny cykelväg samt trafiksäker-
passage.

A1 Väg 1537 Beskrivs i det övergripande nätet. Separat cykelväg.
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Övriga cykelstråk, Simrishamn
Länk Gata Beskrivning
S17 Storgatan (Kristianstadsvägen-

Torget)
Huvudgata genom Simrishamn som saknar framkomlig cykelförbindelse. Cy-
klister måste samsas med bilister och parkerade bilar. Gatstensbeläggningen 
gör att komforten för cyklister är låg. 30 km/h och enkelriktning. Ingår bland 
de stadsstråk som bör förtydligas enligt ÖP. Utformningsåtgärder som gynnar 
cykeltrafiken bör studeras vidare. 
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S18 Fredsdalsgatan/Wranérsgatan 
(Backgatan-Bisp Eskilsgatan)

En säker cykellänk saknas mellan befintliga cykelvägar i östvästlig riktning, 
mellan Korsavadsområdet och Kristianstadsvägen med busshållplats Brunns-
parken. Stråket går genom bostadskvarter med relativt låga trafikflöden varför 
enklare åtgärder föreslås.  
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S19 Backgatan (Fredsdalsgatan- 
Kristianstadsvägen)

En säker cykellänk saknas utmed Backgatan, mellan Fredsdalsgatan och 
Kristianstadsvägen-Iskällarebacken och vidare mot havet. Backgatan ansluter 
mot förskola, sporthall och äldreboende. Stråket går genom bostadskvarter 
med relativt låga trafikflöden varför enklare åtgärder föreslås. Del av idrotts-
stråket i ÖP och ingår bland de stadsstråk som bör förtydligas enligt översikts-
planen. 
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S20 Korsavadsvägen (Fredsdalsvä-
gen-Kristianstadsvägen)

En säker cykellänk saknas utmed Korsavadsvägen mellan Fredsdalsvägen 
och Kristianstadsvägen och hållplatsen Korsavadsvägen. Stråket går genom 
bostadskvarter med relativt låga trafikflöden varför enklare åtgärder föreslås.
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S21 Yngve Östbergs väg (Kristian-
stadsvägen-Lilla Norregatan)

En säker och framkomlig väg saknas utmed Yngve Östbergs väg. Stråket an-
sluter mot cykelförbindelse till Netto, Systembolaget och torget. Utmed gatan 
finns utfarter från parkeringsanläggningar på båda sidor. Utformningsåtgärder 
som gynnar cykeltrafiken bör studeras vidare.  
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S22 Storgatan (Järnvägsgatan-
Hamngatan)

En cykellänk saknas ner mot hamnen som är en mycket viktig målpunkt i sta-
den. Länken är idag skyltad med 30 km/h. Under sommaren är den gågata. 
Ingår bland de stadsstråk som bör förtydligas enligt översiktsplanen. Utform-
ningsåtgärder som gynnar cykeltrafiken bör studeras vidare.  
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S23 Lillevångsgatan En naturlig koppling saknas från cykelstråket söder om järnvägen och norrut 
mot centrala staden och vidare via S3 och Kristianstadsvägen. Lillevångs-
gatan bör tydliggöras som cykelstråk. Ingår bland de stadsstråk som bör 
förtydligas enligt översiktsplanen.  
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.

S24 Järnvägsgatan Stråk som kopplar samman centrum med järnvägsstation och busstorg. Även 
biblioteket utgör en målpunkt utmed gatan. En säker och framkomlig cykelväg 
saknas. Gatstensbeläggningen gör att komforten för cyklister är låg. Ingår 
bland de stadsstråk som bör förtydligas enligt översiktsplanen. Utformnings-
åtgärder som gynnar cykeltrafiken bör studeras vidare.  
Länken är ett huvudstråk i tätortsnätet för Simrishamn.
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6.2 KIVIK
Nuläge
Kivik är kommunens tredje största tätort och hade 
år 2015 ett invånarantal om 895 personer. Orten ut
gör en viktig destination för turister med flera be
söksmål, exempelvis Kiviks marknad, Kiviks mus
teri, Äppelmarknaden, Kungagraven. I Kivik finns 
även annan service i form av skola, idrottsanlägg
ning, livsmedelsbutik, bank, vårdcentral med mera. 
De viktigaste näringarna är fiske och äppelodling 
med förädling.

Genomfartsvägen utgörs av väg 9, Kiviks sto
ra väg. Ifrån denna sträcker sig gator ner genom 
bostadsområden relativt brant ner mot havet och 
hamnen. Närmast havet är gatorna smala och sling
rande genom de gamla kvarteren. Väster om väg 
9 finns ett par yngre bostadsområden och spridd 
bebyggelse.

Kiviks musteri ligger ett par kilometer sydost om 
samhället, och är ett populärt besöksmål för bland 
annat turister, men är även en stor arbetsplats. Mus
teriet har även försäljning och restaurang. 

Vägen till musteriet, Esperödsallén mellan väg 9 
och Karakåsvägen används idag både som rekrea
tionsled för oskyddade trafikanter och som väg för 
tunga transporter till musteriet.

Kiviks marknad hålls årligen i mitten av juli. 
Marknadsplatsen ligger på fältet ungefär en kilo
meter norr om Kiviks tätort. Invid denna plats lig
ger även Kiviks camping.

Hastighetsbegränsningen i Kiviks tätort 40 km/h. 
Utanför skolan vid Bredarödsvägen är högsta tillåtna 
hastighet 30 km/h måndag-fredag klockan 07.00 - 
19.00. På Karakåsvägen mot Kiviks musteri är hastig
hetsbegränsningen 50 km/h.

Sydostleden går genom Kivik, och sträcker 
sig söderifrån längs Esperödsliden och går vidare 
längs väg 9 genom samhället för att sedan vika av 
längs Hjälmarödsvägen västerut. 

Längs väg 9 är två delsträckor genom Kivik 
utbyggda med separata cykelvägar; mellan Hjäl
marödsvägen och Killebacken och mellan Äppel
riket Österlen och Humlevägen. Ett avbrott i cykel
vägnätet uppstår således mellan dessa sträckor där 
en säker cykelväg saknas. Detta medför en lägre 
trafiksäkerhet för cyklister inom samhället men 
även för de som nyttjar sydostleden. Trafikflödena 
längs vägen uppmättes till 3290 (Trafikverket, år 
2015) men trafikmängden varierar stort över året. 
Länken mellan Äppelriket Österlen och Humlevä
gen saknar idag anslutande cykelförbindelse. Där
för tvingas cyklister färdas längs väg 9 nordost om 
länken, i blandtrafik för att nå den utbyggda cykel
vägen. 

Längs Killebacken och Bredarödsvägen fram 
till skolan finns en cykelväg på vägens sydöstra
sida. Eliselundsvägen har markerade cykelfält på 
vardera sida. I övrigt finns färre sammanbindande 
cykellänkar inne i bostadskvarteren.

Kollektivtrafikförsörjningen i Kivik utgörs av 
Skåneexpressen 3 som går mellan Simrishamn och 
Kristianstad. bussen trafikerar Kivik och har två 
hållplatser längs väg 9 och en vid torget.

I översiktsplanen föreslås utbyggnadsområden 
för bostäder invid Kiviks hotell, i fruktodlingen in
till Fiskebäck samt sydväst om väg 9. Campingen 
föreslås ges möjlighet att växa.

Befintlig gång - och cykelbana, Kivik

147

ELIS3245
Ny stämpel



Under utredning,
Trafikverket 

SY
D

O
ST

LE
D

EN

K1

K2

B27

K3

A11

S

H

F

H

H

F

F

SYDOSTLEDEN

TILLFÄLLIG 

STRÄCKNING

0 0,1 0,2 0,4 km

S

F

H

Skola

Fritid

Järnvägsstation/Busshållplats

Cykelstråk, enklare åtgärd

Föreslagen cykelväg

Befintlig cykelväg

Beslutad cykelväg

Befintligt cykelstråk i blandtrafik

KIVIK

148



45CYKELpLan SIMRISHaMnS KOMMUn 2018-2021

Föreslagna åtgärder
I Kivik är trafiksituationen problematisk, särskild 
under högsäsong och när flera trafikslag ska samsas 
om utrymmet. Genom en åtgärdsvalsstudie har Tra
fikverket, i samarbete med Simrishamns kommun, 
Kiviks musteri och andra aktörer kommit fram till 
en rad åtgärder. En av åtgärderna rör en ny cykelväg 
mellan Kiviks tätort och musteriet längs Karakås
vägen Den nya cykelvägen är planerad att anläg
gas 2020. Denna länk, benämnd A10, beskrivs i det 
övergripande nätet. För att åstadkomma ett kontinu
erligt stråk från befintlig cykelväg till den planerade 
länken A10 finns ett behov av en separerad cykel
väg längs återstående del av Bredarödsvägen, K1.

En ny cykelväg är anlagd läng väg 9 från Äppel
riket Österlen. För att koppla den mot bebyggelsen 
föreslås en länk mot Humlevägen, K2.

Trafikverket utreder hur man ska kunna ordna 
bra cykelförbindelser genom tätorten. Alternativ 
som utreds är en separat cykelväg längs väg 9 men 

ett vägvisat stråk på parallella bostadsgator söder 
om väg 9 diskuteras också. En försvårande om
ständighet är den trånga sektionen i vägkröken vid 
Skogsdala och att en cykelväg utmed vägen skapar 
stora markintrång.

Trafikverket utreder även om man skulle kunna 
öka framkomligheten genom att ge Esperödsallén 
en ny dragning. En ny cykelförbindelse föreslås 
leda mot Karakåsvägen. Platsen har en känslig mil
jö vilket försvårar utbyggnad. 

Agdelundsvägen är en lång rak så kallad matar
gata genom ett yngre bostadsområde. Därför före
slås en cykelväg som många kan nyttja mot de cen
tralare delarna till Kivik via befintligt cykelvägnät.

Söder om orten ansluter väg 1596 mot Mellby. 
Denna länk benämns i cykelplanen B27. Längs väg 9 
söderut föreslås ett separerat cykelstråk, benämnt A11. 
Båda länkarna beskrivs i det övergripande nätet.

Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Kivik
Länk Gata Beskrivning åtgärd

K1 Bredarödsvägen 
(Hölvägen-Espe-
rödsallén)

En säker cykelväg längs delar av Bredarödsvägen saknas. 
En cykelväg längs detta stråk skulle koppla från befintlig 
cykelväg till den planerade cykelvägen mot Äppelriket Öster-
len. Cykelvägen har potential att nyttjas både av turister och 
underlätta för de som arbetar på musteriet. Vid stråket ligger 
även skola och sporthall. 

Cykelväg genom breddning 
av trottoar och väg.

K2 Förbindelselänk 
mellan Kiviks stora 
väg och Humle-
vägen

En cykelväg saknas mellan befintlig cykelväg längs med 
Kiviks stora väg (väg 9) och Kiviks samhälle. En cykelväg 
mot Humlevägen skulle öka tillgängligheten och säkerheten 
för cyklisterna. 

Cykelväg. Vidare utredning 
krävs. Känslig natur vid 
bäcken. Kommunala medel 
finns avsatta för utredning 
och projektering.

K3 Agdelundsvägen En säker cykelväg saknas längs Agdelundsvägen. Vägen 
utgör en bred matargata genom ett större bostadsområde. 
En cykelväg här skulle koppla väl till befintlig cykelväg utmed 
väg 9 och har potential att bli nyttjad av b arbetspendlare.

Cykelväg genom breddning 
av trottoar och väg.

A10 Karakåsvägen Beskrivs i det övergripande nätet Cykelväg

A11 Väg 9 Beskrivs i det övergripande nätet Cykelväg

Övriga cykelstråk, Kivik
Länk Gata Beskrivning
B27 Väg 1596 Beskrivs i det övergripande nätet Enklare åtgärder
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6.3 GÄRSNÄS
Nuläge
Gärsnäs är en tätort med ett brett serviceutbud, 
skola och arbetsplatser. Orten har järnvägsstation 
vilken bidrar till ortens attraktivitet. Invånarantalet 
var 2015, 1094 personer. 

Genom orten sträcker sig väg 11 och längs dess 
sydvästra sida finns en separat cykelväg. Även 
längs Storgatans södra sida, parallellt med järnvä
gen är en cykelväg anlagd. Via denna kan man nå 
järnvägsstationen men den huvudsakliga angöring
en till tågen görs från Järnvägsgatan där separat cy
kelförbindelse saknas. 

I Gärsnäs nyare bostadsområden söder om järn
vägen, finns sammanbindande cykellänkar mellan 
områdets lokalgator. I övrigt saknas separerade cy
kelförbindelser inom Gärsnäs och till omgivande 
orter.

Hastighetsbegränsningen inom Gärsnäs är i hu
vudsak satt till 40 km/h. På en del av Storgatan och 
närliggande gator har en lägre hastighetsgräns, 30 
km/h. De delar av Herrestadsvägen som ligger ut
anför Gärsnäs bebyggelse har en hastighetsgräns 
på 70 km/h.

Orten är välförsörjd när det gäller kollektiv
trafik. Förutom Pågatåget trafikerar Expressbuss-
linje 5 (Simrishamn-Lund) orten. Bussen angör 
hållplatsen Skolvägen.

Viktiga målpunkter i orten är, förutom stationen, 
bland annat en livsmedelsbutik vid Järnvägsgatan, 
Gärsnäs skola, förskola, fotbollsplaner, gatukök, 

konditori och bensinstation. Dessutom finns arbets
platser i olika typer av verksamheter.

Utbyggnadsområden finns främst vid Her
restadsvägen samt i parken vid Rosenborg.

Föreslagna åtgärder
Säkra cykelvägskopplingar söderut mot Östra 
Tommarp och norrut mot Smedstorp är viktiga för 
att säkerställa ett sammanlänkat övergripande cy
kelnät kring Gärsnäs. Orten har en viktig funktion 
som kollektivtrafikknutpunkt med sin järnvägssta
tion. Det är därför särskilt angeläget att invånare 
på landsbygden och i de närmaste tätorterna kan ta 
sig till Gärsnäs på ett säkert och enkelt sätt för att 
kunna nyttja tågtrafiken. Stråken A3 och A4 (se si
dan 21, övergripande cykelvägnät) har denna upp
gift och beskrivs närmare i det övergripande nätet, 
kapitel 5. En koppling, GÄ1, i norr föreslås för att 
knyta an stråk A4 mot befintlig cykelväg genom 
Gärsnäs. Om A4 inte kommer till stånd bör en cy
kelväg i tätortens norra del ändå anläggas.

Lokalt föreslås en cykelväg längs Järnvägsga
tan, GÄ2, samt mindre åtgärder som skyltning och 
hastighetsdämpande åtgärder vid Stibyborgsgatan, 
GÄ3, och Tvärgatan, GÄ4, för att få ett samman
kopplat lokalt nät som knyter an väl till ortens mål
punkter. Vid Järnvägsgatan ligger både järnvägssta
tionen och livsmedelsbutiken, två mycket viktiga 
målpunkter i Gärsnäs. Området kring stationen är 
prioriterat både som grönstråk och för bymiljö med 
förädlade gaturum vilket går väl i linje med en cy
kelväg längs Järnvägsgatan.

Befintlig gång- och cykelbana Väg 11, Gärsnäs Järnvägsgatan, GÄ2, Gärsnäs
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Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Gärsnäs
Länk Gata Beskrivning åtgärd
GÄ1 Väg 11 Förbindelselänk för att skapa ett kontinuerligt stråk mellan be-

fintlig cykelväg genom Gärsnäs och föreslagen länk norrut längs 
väg 11 (A4). Bör anläggas även om A4 inte kommer till stånd.

Cykelväg genom 
breddning av trottoar på 
nordöstra sidan.

GÄ2 Järnvägsgatan Vid Järnvägsgatan ligger både järnvägsstationen och ICA, två 
viktiga målpunkter som bör kunna nås trafiksäkert. En cykelväg 
skulle även tjäna som förbindelselänk mellan Herrestadsvägen 
och väg 11. Prioriterat grönstråk samt prioriterad bymiljö i ÖP:n.

Cykelväg genom bredd-
ning av trottoar. Utrymme 
finns inom vägbanan.

A3 Väg 11 Beskrivs i det övergripande nätet Cykelväg

A5 Herrestadsvägen Beskrivs i det övergripande nätet Cykelväg

Övriga cykelstråk, Gärsnäs

Länk Gata Beskrivning
GÄ3 Stibyborgsgatan Koppling mellan GÄ2 samt befintlig cykelväg i bostadsområdet. Här finns även ett sär-

skilt boende som målpunkt. Längre söderut ligger skola och fritidsanläggning. Parken är 
markerad som utbyggnadsområde i ÖP:n, vilket ökar behovet av cykelförbindelser. Enklare 
åtgärder föreslås.

GÄ4 Tvärgatan Koppling mellan befintliga cykelvägar längs väg 11 och i bostadsområdet. Här finns även ett 
särskilt boende som målpunkt. Längre söderut finns skola och fritidsanläggning. Parken är 
markerad som utbyggnadsområde i ÖP:n, vilket ökar behovet av cykelförbindelser. Enklare 
åtgärder föreslås.
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6.4 HAMMENHÖG
Nuläge
Hammenhög är en inlandsort med 879 invånare 
(år 2015) som har ett stort serviceutbud med skola, 
sporthall, idrottsplats, friluftsbad, äldreboende, 
mataffär, gästgiveri, restauranger, butiker, lopp
marknader med mera. 

Orten genomkorsas av väg 9 (Ystadsvägen/Sim
rishamnsvägen) i östvästlig riktning. Vägen kantas 
av bostadsbebyggelse och flera målpunkter som 
skolan, kyrka och restauranger. Mitt i Hammenhög 
finns torget och här ansluter Smedstorpsvägen som 
leder norrut mot Smedstorp. En annan viktig väg i 
nordlig riktning är Herrestadsvägen via vilken man 
når Gärsnäs. Förbindelsen söderut mot Borrby ut
görs av Vallbyvägen och Borrbyvägen. 

Hastighetsbegränsningen är i huvudsak 40 km/h 
inom tätorten. Sänkt hastighet till 30 km/h råder 
under dagtid måndag - fredag 07:00-19:00 längs en 
sträcka på Ystadsvägen vid kyrkan. Här finns också 
en passage över vägen vid Norra Ringvägen/Lära
regatan. Vid torget är förhöjda farthinder anlagda 
och i anslutning till dessa ett övergångsställe med 
ledstråk. Även vid tätortsgränserna finns fartdäm
pande hinder.

De viktigaste målpunkterna i orten är skolan 
med sporthall som ligger i Hammenhögs västra del, 
livsmedelsbutik och restauranger kring korsningen 
Simrishamnsvägen/Järnvägsgatan och friluftsbad 
och fotbollsplaner i Hammenhögs södra del vid 
Sandbyvägen. I den nordöstra delen av samhället 
finns en del verksamhetsområden.

Hammenhög har relativt goda bussförbindelser 
till Simrishamn och Ystad, genom linjerna 570 och 
576. Busshållplatser finns vid torget, Ystadsvägen 
och Sandbyvägen. Dock går ingen buss mellan 
Hammenhög och Gärsnäs/Smedstorp vilket försvå
rar pendlingsmöjligheterna mot Lund och Malmö 
med kollektiva färdmedel.

Dagens cykelvägnät i Hammenhög är begrän
sat. En sträcka av Simrishamnsvägen vid torget 
och fram till korsningen med Järnvägsgatan är om
byggd sedan några år tillbaka och gavs då en ny ge
staltning med bland annat en gång och cykelbana 
på den norra sidan. Övriga delar av Ystadsgatan/
Simrishamnsvägen är försedd med gångbanor men 
saknar cykelväg. Detsamma gäller för de andra hu
vudgatorna, Smedstorpsvägen och Sandbyvägen/
Borrbyvägen. Trafikflödena är relativt höga längs 
dessa gator. Störst flöden har Simrishamnsvägen 
med en dygnstrafikmängd på 4500 (Trafikverket, år 
2015). Detta innebär att det i orten råder relativt låg 
trafiksäkerhet för cyklister som till stor del måste 
färdas i blandtrafik längs de större vägarna.

Parallellt med Ystadsvägen, inne i bostadsom
rådet söder om vägen går också ett stråk, vilket 
bland annat kan användas av de som ska till skolan, 
sporthallen eller kyrkan. Några länkar finns även 
i det lite nyare bostadsområdet norr om Ystadsvä
gen. Ett parkstråk med separat cykelväg leder mot 
fotbollsplanerna och badet, vilket är värdefullt för 
besökare till fritidsområdet. 

Väg 9, HA3, HammenhögVallbyvägen, HA2, Hammenhög
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Föreslagna åtgärder
I det övergripande cykelvägnätet föreslås en cykel
väg norrut från Hammenhög till Gärsnäs, A5. För 
att få ett sammanhängande stråk in i Hammenhögs 
tätort föreslås en separat cykelväg läng Herrestads
vägen, HA1. 

Söderut mot Borrby saknas idag en säker cykel
väg, varför länken A6 föreslås i det övergripande 
nätet. Det anslutande avsnittet för att skapa en kon
tinuerlig koppling in i Hammenhög saknas och där
för föreslås en utbyggnad av cykelväg, HA2, som 
sträcker sig längs Borrbyvägen och Vallbyvägen. 
Enligt potentialstudien för som Region Skåne ut
fört har stråket stor potential vad gäller arbetsresor 
med cykel.

A7, som beskrivs i det övergripande nätet inne
bär en cykelkoppling längs väg 9 mot Hannas. Ob
jektet finns med i Region Skånes cykelvägsplan 
och sträcker sig hela vägen in i Hammenhögs sam
hälle fram till befintlig cykelväg.

Den föreslagna länken HA3 kopplar samman 
ortens cykelvägnät längs väg 9 och ombesörjer att 
boende i Hammenhögs östra delar på ett säkert sätt 
kan cykla in mot Hammenhögs centrum.

En säker cykelförbindelse i nordsydlig riktning 
mot Hammenhögs centrum finns inte idag. Genom 
att anlägga en cykelväg, HA4, längs Smedstorps
vägen från tätortsgränsen och söderut förbi torget 
fram till befintlig cykelväg utmed väg 9, skapas ett 
sammanhängande nät och viktiga målpunkter som 
busshållplats på torget, distriktssköterskemottag
ning, livsmedelsbutiker och restauranger kan nås 
på ett smidigt och säkert sätt för cyklister. Stråket 
skulle betjäna de större bostadsområdena öster och 
väster om Järnvägsgatan. En avsmalnad gatusek
tion som en gång- och cykelbana skulle innebära, 
kan ge en positiv inverkan på gaturummet och 
eventuellt medföra sänkta hastigheter för bilisterna.

Som en sammanbindande förbindelse mellan 

Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Hammenhög
Länk Gata Beskrivning åtgärd
HA1 Herrestadsvägen Stråk som skulle koppla samman med A5. Den 

skulle även gagna arbetsresor. Prioriterat grönst-
råk i ÖP:n.

Cykelväg. Anläggs enklast på västra 
sidan men måste samordnas med 
A5. Cykelväg intill väg samt bredd-
ning av trottoar.

HA2 Vallbyvägen - 
 Borrbyvägen

Stråk som skulle koppla till A6. Många boende 
skulle kunna utnyttja den relativt kraftigt trafike-
rade vägen (ÅDT 2400). Även om A6 inte kommer 
till stånd bör denna länk ändå anläggas.

Cykelväg. Bör läggas på västra 
sidan där de flesta boende finns. 
Breddning av trottoar och breddning 
av väg åt öster.

HA3 Väg 9 Stråk som skulle ge en säker koppling för boende 
utmed väg 9 och anställda till Hammenhögs frö 
mot Hammenhögs centrala delar. Den skulle an-
sluta väl till befintlig cykelväg. Väg 9 är en kraftigt 
trafikbelastad väg.

Cykelväg på vägens norra sida.

HA4 Smedstorpsvägen Stråk skulle koppla till kollektivtrafik och Ham-
menhögs centrala delar. Den skulle även gagna 
arbetsresor. En avsmalning av gatan skulle vara 
gynnsamt för stadsbild och ev sänka bilisters 
hastigheter. Prioriterat grönstråk i ÖP:n.

Cykelväg. Bredda trottoar på östra 
sidan.

A5 Herrestadsvägen Beskrivs i det övergripande nätet för huvudstråk Cykelväg

A6 Borrbyvägen Beskrivs i det övergripande nätet för huvudstråk Cykelväg

A7 Ystadsvägen (Väg 9) Beskrivs i det övergripande nätet för huvudstråk Cykelväg
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de föreslagna övergripande stråken mot Gärsnäs. I 
Hammenhög vore ett säkert cykelstråk längs Järn
vägsgatan, HA5, önskvärt. Detta skulle även be
tjäna de boende längs vägen som länk mot centrum 
och mot arbetsplatser. En separat cykelväg anses 
dock inte nödvändig utan andra mindre åtgärder 
kan förbättra för cyklisterna. Gaturummet är brett 
idag och en avsmalning på något sätt skulle gynna 
intrycket av gaturummet. 

Flisens väg ansluter fritidsområdet med fotbolls
planer och utomhusbassäng till Borrbyvägen. Då 
många barn har området som målpunkt samtidigt 

som en hel del bilister trafikerar vägen, särskilt vid 
arrangemang, bör de oskyddade trafikanternas si
tuation ses över längs Flisens väg. Det finns idag 
ett farthinder som är bristfälligt utmarkerat. Under
hållet är överhuvudtaget eftersatt. Enklare åtgärder 
som vägmärke och ökat underhåll föreslås, HA6. 

Det befintliga cykelstråket som går genom bo
stadsområdet söder om Ystadsvägen förbi kyrkan 
och mot skolan saknar förbindelselänk mot Ham
menhögs centrala delar. Enklare åtgärder föreslås 
längs Köpmangatan och Odengatan, HA7.

Övriga cykelstråk, hammenhög
Länk Gata Beskrivning
HA5 Järnvägsgatan Flerbostadshus längs vägen och därmed många boende. En cykelåtgärd skulle 

medföra en säkrare koppling till Hammenhögs centrala delar och mot arbetsplat-
ser. Cykelförbindelsen skulle också ge en gen koppling mellan de övergripande 
stråken mot Gärsnäs och Borrby. Någon form av avsmalning av vägbanan skulle 
vara gynnsamt för stadsbild och eventuellt dämpa bilisternas hastighet. Priorite-
rat grönstråk i ÖP:n. Enklare åtgärder föreslås.

HA6 Flisens väg Koppling till befintlig cykelväg i parkområdet samt mot föreslagen cykelväg HA2. 
Stor målpunkt för barn och vuxna med utomhusbad, idrottsplats och vandrar-
hem. Enklare åtgärder samt ökat underhåll föreslås.

HA7 Köpmangatan-Odengatan Förbindelselänk från centrum till befintligt cykelstråk i bostadsområde mot skola 
och sporthall. Enklare åtgärder föreslås. Om A7 kommer till stånd är detta stråk 
inte lika nödvändigt.

B11 Vallbyvägen Beskrivs i det övergripande nätet för sammanbindande stråk

Flisens väg, HA6, Hammenhög Gång- och cykelstråk, Hammenhög
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6.5 SKILLINGE
Nuläge
Skillinge är ett gammalt fiskeläge på sydkusten med 
ett invånarantal på 975 (år 2015). Orten har fortfa
rande fiskeverksamhet och är ett besöksmål för tu
rister. I Skillinge finns bland annat skola, sporthall, 
idrottsplats, äldreboende, livsmedelsbutik, butiker 
och restauranger. Hamnen utgör samlingspunkt 
för orten och vägen utmed havet är ett viktigt stråk 
både för oskyddade trafikanter och biltrafik.

Huvudgatorna i Skillinge utgörs av Hobyvägen 
och Kaptensgatan som går genom de inre delarna 
av samhället och Strandgatan/Örnahusvägen som 
sträcker sig utmed kusten. Hamngatan förbinder 
dessa båda huvudstråk. En ny genomfartsväg finns 
med i översiktsplanen som föreslås få sträckningen 
Östra Allégatan-Branteviksvägen. I denna ingår 
även förslag om ny cykelväg utmed vägen.

Vid Hobyvägen finns en skola och sporthall. 
Utmed kustvägen ligger livsmedelsbutiken, hamn, 
restauranger och idrottsplats. Fiskeverksamheter 
ligger i ortens norra delar nära fiskehamnen. 

I Skillinges gamla del vid hamnen är gatorna 
smala och vindlande, men för övrigt består gatu
nätet av relativt breda och raka bostadsgator med 
villabebyggelse.

I orten är cykelvägnätet begränsat. Längs Kap
tensgatan finns idag cykelfält. I övrigt saknas cy
kelåtgärder längs huvudgatorna. En bredare refug 
med övergångsställe är anlagd på Hobyvägen vid 
korsningen med Seymors väg för att underlätta fot

gängare och cyklisters passage av vägen samt för 
att dämpa bilisternas hastighet. Inne bland bostads
kvarteren är några kortare länkar utbyggda.

Den framtida Sydkustleden passerar genom Skil
linge. I norr ansluter den med en separerad gång- 
och cykelbana längs Kaptensgatan men upphör 
vid tätortsbebyggelsen vid Östra Allégatan. Leden 
fortsätter sedan i blandtrafik via Östra Allégatan, 
Branteviksvägen, Strandgatan och Örnahusvägen. 
Utmed havet, sydväst om tätortsbebyggelsen, finns 
en smal gång och cykelbana längs vägen som av
skiljs med en målad linje. Trafikverket planerar 
byggstart för separat cykelväg Skillinge-Hammar 
2021. En cykelväg ska även byggas längs Östra Al
légatan fram till Branteviksvägen.

Grundhastigheten är 40 km/h, men flera av vä
garna i de centrala och södra delarna av Skillinge 
har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Sänkt 
hastighetsgräns till 30 km/h under dagtid råder 
också längs Hobyvägen utanför skolan.

Busstrafiken i Skillinge är begränsad. Linje 577 
mellan BorrbySkillingeBrantevikSimrishamn 
sex gånger per dag trafikerar orten och 578 Borrby-
Skillinge - Gislöv-Simrishamn två gånger per dag. 
Sommartid går linje 322 mellan Skillinge-Mälar
husen-Ystad. Hållplatser finns vid busstorget och 
vid Kaptensgatan. I översiktsplanen föreslås en ny 
hållplats vid Hobyvägen.

I översiktsplanen föreslås tre utbyggnadsområ
den utmed den gamla landsvägen i söder med cirka 
50 bostadshus.

Strandgatan, SK7, Skillinge Kaptensgatan, SK3, Skillinge 
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Föreslagna åtgärder
Ett stråk som kommer ingå i den framtida Sydkust
leden sträcker sig genom Skillinge och går idag helt 
i blandtrafik. Branteviksvägen föreslås förses med 
en cykelväg längs dess norra sida, SK1, för att göra 
rekreationsstråket mer trafiksäkert. Vägen används 
även av bofasta som arbetar vid eller har ärende till 
verksamheterna vid fiskehamnen. Då tunga trans
porter trafikerar vägen är det särskilt viktigt att se
parera oskyddade trafikanter från biltrafiken. Bran
teviksvägen kommer också att ingå som en länk i 
den planerade genomfartsvägen vilket kommer att 
medföra att trafikmängderna kommer att öka mar
kant längs vägen. Behovet av en separerad cykel
väg blir då ännu större. Området ingår i prioriterat 

område för bymiljö i översiktsplanen där förädling 
av gaturum är en del. 

Cykelstråket fortsätter längs Strandgatan, SK7. 
Sommartid är gatan vältrafikerad vilket gör att det 
kan vara svårt för cyklister att komma fram på ett 
smidigt sätt. Dock är hastighetsbegränsningen satt 
till 30 km/h vilket ökar trafiksäkerheten. Då gatu
sektionen är smal är det svårt att skapa en separat 
cykelväg längs vägen. Länken föreslås ses över för 
att undersöka möjligheten att göra andra förbätt
rande åtgärder för cykeltrafiken.

Stråket utmed Hobyvägen, SK2, behöver för
bättras för cyklister, då vägen utgör huvudgata som 
leder ner mot hamnen. Skillinge skola utgår en vik
tig målpunkt längs vägen som man bör kunna ta sig 

Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Skillinge
Länk Gata Beskrivning åtgärd
SK1 Branteviksvägen Länk som binder samman den framtida 

Sydkustleden. Viktig länk både för boende 
och turister utmed havet. Har även potential 
för arbetsresor. Föreslagen sträckning för ny 
genomfartsväg i ÖP:n samt prioriterat område 
för bymiljö.

Cykelväg utmed vägens norra sida. 
Del av väg resp ny intilliggande 
cykelväg.

SK2 Hobyvägen Länk utmed Skillinges huvudgata som pas-
serar skolan och leder mot hamnen med 
arbetsplatser samt mot SK4 till servicehuset.

Cykelväg genom breddning av 
trottoar. Vägsektion måste studeras 
för att avgöra om genomförande är 
möjligt. Hastighetssäkrat övergångs-
ställe mot Skolgatan.

SK3 Kaptensgatan (Hamn-
gatan- Ö Allégatan)

Länk som går utmed huvudgata med busshåll-
plats. Cykelfält finns idag.

Cykelväg utmed vägens ena sida. Del 
av väg, breddning av trottoar.

Övriga cykelstråk, Skillinge
Länk Gata Beskrivning
SK4 Möllevångsgatan Länk mellan Hobyvägen och servicehuset som utgör en viktig arbetsplats. Potential 

för arbetsresor med cykel. Mindre åtgärder som kan förbättra säkerheten för cyklister 
längs vägen bör utredas.

SK5 Borrbyvägen Länk genom Skillinges sydvästra bostadskvarter mot busstorget och Hobyvägen. 
Kopplar mot övergripande stråk, B10. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten längs 
gatan bör utredas. Främst bör korsningarna ses över med tanke på sikt och hastighet.

SK6 Skolgatan Länk mellan Hobyvägen, skolan, busstorget och Strandgatan. Gatans säkerhet ses 
över med tanke på cykeltrafik. Korsningsåtgärder kan vara aktuella.

SK7 Strandgatan Länk som binder samman sydkustleden. Viktig länk både för boende och turister utmed 
havet. För smal sektion för separat cykelväg, varför andra åtgärder bör utredas.

B10 Holmåkravägen Beskrivs i det övergripande nätet
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till med cykel på ett säkert sätt. En separerad cy
kelväg utmed vägens ena sida vore önskvärd, men 
vägsektionen är smal vilket kan omöjliggöra ett 
anläggande. Vidare detaljstudier bör göras för att 
avgöra hur vägmiljön kan förbättras. Då ett cykel
stråk föreslås längs Skolgatan, SK6 bör ett hastig
hetssäkrat övergångsställe anläggas på Hobyvägen 
i korsningen mot Skolgatan.

Kaptensgatan, SK3, utgör länk mellan föresla
gen cykelväg längs Hobyvägen och befintlig cykel
väg norrut, som kopplar samman med den framtida 
Sydkustleden. Längs vägen ligger bostadshus och 
en busshållplats. Idag finns cykelfält längs vägen. 
En cykelväg föreslås längs Branteviksvägen för att 
ytterligare förstärka säkerhet och trygghetskänslan 
för cyklisterna.

Servicehuset Ankaret vid Möllevångsgatan, 
SK4, är en viktig arbetsplats i Skillinge. För att 
förbättra säkerheten och framkomligheten för an
ställda och besökare som vill cykla till Ankaret bör 
mindre åtgärder som kan förbättra säkerheten för 
cyklister längs Möllevångsgatan utredas.

Borrbyvägen, SK5, sträcker sig genom Skil
linges sydvästra bostadskvarter. Då Borrbyvägen 
kopplar mot det övergripande stråket B10 i syd
väst, ansluter huvudgatan Hobyvägen i norr samt 
ligger centralt i bostadsområdet har gatan potential 
att utgöra ett cykelstråk. Gatan kantas av villabe
byggelse, är lång och rak med ett flertal korsningar. 
Utformningen kan uppmuntra till höga hastigheter. 
En separering från biltrafik är troligen inte nödvän
dig men andra åtgärder för att förbättra trafiksäker
heten längs gatan bör utredas. Främst bör korsning
arna ses över med tanke på sikt och hastighet.

Skolgatan, SK6, har en sträckning genom bo
stadskvarteren från Skillinge skola till busstorget. 
Gatan leder också vidare till cykelstråk ner mot 
hamnen och Strandgatan. Eftersom Skolgatan län
kar till två viktiga målpunkter, föreslås gatans sä
kerhet ses över med tanke på cykeltrafik. 

6.6 S:t OLOf
Nuläge
S:t Olof hade ett invånarantal år 2016 på 665 per
soner, vilket gör byn till en av de mindre B-orterna 
inom kommunen. S:t Olof har trots detta flera vik
tiga målpunkter som skola, idrottsplats, frilufts
bad, tennis- och boulebana, livsmedelsbutik hotell, 
restaurang, frisör, läkare, särskilt boende med mera. 

Österlenvägen är en av två huvudgator i orten 
som sträcker sig i nordsydlig riktning genom S:t 
Olof. Längs denna finns en cykelväg längs dess 
västra sida. Den ansluter på så sätt mot ortens skola 
som ligger vid vägens västra sida. Österlenvägen le
der vidare mot Vitaby i norr och Smedstorp i söder.

I östvästlig riktning sträcker sig ortens andra 
huvudgata, Byvägen, som har hastighetsdämpande 
åtgärd i väster före bebyggelsen. Längs gatan finns 
målpunkter som livsmedelsbutik, restaurang och 
kyrka. Här finns idag gångbana på båda sidor om 
vägen men ingen cykelväg. Vägen utgör förbin
delse mot väg 9 och Rörum i öster. 

Hastighetsbegränsningen inom orten är i huvud
sak satt till 40 km/h. Längs del av Österlenvägen 
där skolor och fritidsanläggning finns, är begräns
ningen 30 km/h måndag - fredag 7.00 - 17.00.

S:t Olof trafikeras av två busslinjer och busshåll
platser finns både på Österlenvägen och på Byvä
gen. Dock finns ingen busslinje som förbinder or
ten med Gärsnäs eller Smedstorp vilket försvårar 
pendling med tåg. 

S:t Olof har flera outnyttjade planreserver varför 
man i översiktsplanen inte föreslår några utbygg
nadsområden.

Föreslagna åtgärder
Cykelvägar som förbinder S:t Olof med omgivande 
orter saknas idag. I det övergripande nätet föreslås 
en koppling österut mot Väg 9 och Rörum, A8. För 
att åstadkomma ett kontinuerligt stråk in i S:t Olof 
bör en cykelväg anläggas längs Byvägens östra 
del fram till korsningen med Österlenvägen, OL1. 
Även om A8 inte kommer till stånd bör denna länk 
ändå anläggas då det längs vägen finns busshåll
plats och andra målpunkter. 
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Separeringsåtgärder för cykeltrafik, S:t Olof
Länk Gata Beskrivning åtgärd
OL1 Väg 1587,Byvägen (Öster-

lenvägen-Östanvägen)
Länk som kopplar samman med A8 och med 
befintlig cykelväg längs väg 1550. Även om A8 
inte kommer till stånd, bör OL1 anläggas.

Cykelväg på norra sidan. 
Breddning av trottoar och 
avsmalning av väg.

OL2 Väg 1587,Byvägen (Öster-
lenvägen-Lunkendevägen)

Länk som kopplar bostadsområdena i östra 
delen av S:t Olof till ortens inre delar. Målpunkter 
kring vägen är kyrkan, mataffär, arbetsplatser, 
äldreboende och hållplats. Cykelvägen kopplar 
även till OL3 och vidare mot B24 samt mot OL1 
och A8.

Cykelväg på norra sidan. 
Breddning av trottoar och 
avsmalning av väg.

A8 Väg 1587 Beskrivs i det övergripande nätet för huvudstråk Cykelväg

A9 Väg 1550 Beskrivs i det övergripande nätet för huvudstråk Cykelväg

Övriga cykelstråk, S:t Olof
Länk Gata Beskrivning
OL3 Lunkendevägen Enklare åtgärd för att tydliggöra och öka säkerheten mot B24. Stråket passerar även 

arbetsplats.

B24 Rönnebrödsvägen Beskrivs i det övergripande nätet för sammanbindande stråk

Längs Byvägens västra del, mellan Österlenvä
gen och Lunkendevägen, föreslås utbyggnad av 
en cykelväg, OL2. Denna skulle ge boende i orten 
en trafiksäker cykelförbindelse utmed huvudgatan 
och koppla mot verksamheter och service såsom, 
industri, livsmedelsbutik, busshållplats, kyrka och 
särskilt boende. 

Mindre åtgärder för att öka säkerheten och öka 
tydligheten föreslås längs Lunkendevägen, OL3, 
då detta stråk utgör en förbindelselänk mellan By
vägen och Rönnebrödsvägen. Rönnebrödsvägen, 
B24, ingår i det övergripande cykelstråksnätet för 
cykling i blandtrafik.

I det övergripande nätet föreslås en förbindelse 
norrut längs Österlenvägen mot Vitaby, A9.

Österlenvägen, S:t Olof

Byvägen, OL2, S:t Olof
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6.7 BORRBY
Nuläge
Borrby är en viktig inlandsort inom Simrishamns 
kommun med en folkmängd på 975 (år 2015). Or
ten har ett stort serviceutbud och flera arbetsplatser.

Huvudgatorna i östvästlig riktning utgörs av Hö
rupsvägen och Köpmangatan. Där dessa båda gator 
möts ansluter den tredje huvudgatan, Sandbyvä
gen, som leder söderut. Kring vägskälet finns kyr
kan, apotek och pizzeria. Söder om denna plats lig
ger biograf, busstorg, en större livsmedelsbutik och 
ett äldreboende. De flesta målpunkterna i Borrby 
ligger i övrigt i anslutning till Köpmangatan; skola, 
sporthall, ridskola, vårdcentral, veterinär och min
dre butiker och verksamheter.

Separerade cykelvägar saknas till stor del inom 
orten. Endast några enstaka sammanbindande län
kar i bostadsområdena finns. Köpmansgatan, som 
har de största trafikflödena i Borrby, har en trång 
vägsektion vilket gör oskyddade trafikanter utsatta. 
Eftersom många målpunkter ligger utmed gatan är 
situationen problematisk och då särskilt för barn 
som nyttjar gatan till och från skola och fritidsakti
viteter. Längs gatan finns markerade cykelfält och 
en refug på Köpmangatan för att underlätta passa
ger till Skräddaregatan och vidare mot skolan. Det 
finns även en refug vid Måns Nils torg. Cykelfältet 
och refugerna är inte tillräckliga för att uppnå en 
god trafiksäkerhet. Även längs Sandbyvägen finns 
markerade cykelfält.

Säkra cykelförbindelser saknas också mot 

busstorget och matvaruaffären som är tunga mål
punkter i orten.

Borrby ligger på cykelavstånd till havet och 
Trädgårdsmästaregatan och en enskild landsväg an
vänds som delstråk för att cykla till Borrby strand.

Hastighetsbegränsningen i Borrby är 40 km/h 
för hela tätorten förutom vid skolan vid Backaga
tan där hastighetsregleringen 30 km/h gäller.

Borrby har relativt goda bussförbindelser till 
Simrishamn, Hammenhög och Ystad. Linjerna 
570, 577 och 578 trafikerar orten och hållplatserna 
ligger på det centrala busstorget och längs Hörups
vägen och Köpmangatan.

I översiktsplanen föreslås inga nya utbyggnads
områden.

Föreslagna åtgärder
En separat cykelväg norrut mot Hammenhög, A6, 
föreslås i det övergripande nätet. Länken BO1 ut
gör en koppling från A6 mot tätorten.

Längs huvudgatan Hörupsvägen saknas en säker 
cykelmöjlighet. Gatan kantas av bostäder och leder 
mot Borrbys centrala delar. En cykelväg föreslås 
längs vägen, BO2. Då gaturummet på södra sidan 
till stor del upptas av parkeringsplatser finns möj
lighet till omdisponering och anläggande av cykel
väg längs denna sida.

Sandbyvägen är en relativt trafikerad gata som 
leder söderut mot busstorget, livsmedelsbutiken 
och andra verksamheter. Äldreboendet vid Bygg
mästaregatan är en viktig målpunkt både som ar

Järnvägsgatan, BO7, Borrby Sandbyvägen, BO3, Borrby
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betsplats och för besökare. Idag finns cykelfält 
längs Sandbyvägen, men att anordna en säker, se
parerad cykelväg som kopplar mot målpunkterna 
är angeläget för att underlätta både för kollektivtra
fikresenärer och för att människor ska kunna cykla 
till arbetet och utföra ärenden utan att ta bilen. En 
cykelväg föreslås därför längs Sandbyvägen och 
Byggmästarevägen, BO3. Denna skulle också an
sluta till BO2 och BO5. Genomförbarheten behö
ver studeras noggrannare. Viktigt är också att an
ordna säkra passagepunkter till cykelvägen över 
Sandbyvägen.

Skräddaregatan/Backgatan utnyttjas som färd
väg för elever till skolan och barn och vuxna som 
besöker sporthallen. Skolan utgör också en viktig 
arbetsplats i Borrby. Då trafiken vid skolstart är in
tensiv när föräldrar lämnar sina barn med bil behö
ver en säker gång- och cykelförbindelse anordnas. 
En cykelväg föreslås därför genom breddning av 
trottoar längs vägarna, BO4. 

Köpmangatan BO5 föreslås en cykelväg anläg

gas på någon sida av vägen för att skapa en så bra 
trafiksituation som möjligt för oskyddade trafikan
ter. Många målpunkter finns längs vägen samtidigt 
som motortrafikflödet är relativt stort. Gatan an
vänds som skolväg för elever i Borrby skola. Ga
tusektionen är smal vilket gör att det kan vara svårt 
att skapa en cykelväg med hög standard och gatu
miljön behöver studeras ytterligare för att fastställa 
genomförbarheten.

Cykelkopplingar fram till busstorget och livs
medelsbutiken saknas idag. För att underlätta för 
cyklister föreslås åtgärder som exempelvis cykel
vägvisning längs Bryggaregatan, BO6 och Järn
vägsgatan, BO7. 

I det övergripande nätet föreslås en cykellänk i 
blandtrafik mot Borrbystrand, B13. För att nå detta 
stråk från olika delar av Borrby tätort, nyttjas lämp
ligen Trädgårdsmästaregatan, BO8, eller Bygatan, 
BO9. Idag finns cykelvägvisning av dessa stråk, 
men denna är otydlig och behöver förbättras. 

Separeringsåtgärder för cykeltrafik, Borrby
Länk Gata Beskrivning åtgärd
BO1 Hammenhögsvägen, 

Väg 1527
Koppling till den föreslagna cykelvä-
gen, A6.

Cykelväg intill vägen. Val av sida beroende 
på A6.

BO2 Hörupsvägen,Väg 
1003

En central säker cykelförbindelse 
saknas genom Borrby. Denna länk 
leder också mot apotek, busstorg och 
livsmedelsaffär. Länken utgör priorite-
rat grönstråk i ÖP.

Cykelväg på södra sidan av vägen. Enkelt att 
bredda trottoar, P-platser försvinner.

BO3 Sandbyvägen/Bygg-
mästarevägen 
Väg 1501/1512

Koppling från Hörupsvägen söderut 
mot busstorg, livsmedelsaffär, apotek 
och äldreboende.

Cykelväg genom breddning av trottoar. 
Genomförbarhet och val av sida studeras 
närmare.

BO4 Skräddaregatan/
Backagatan

En säker cykelförbindelse till skolan 
saknas. 

Cykelväg genom breddning av trottoar.

BO5 Köpmangatan/Hoby-
vägen  
Väg 1501

Köpmangatan kantas av affärer och 
service och är huvudkoppling mot bl 
a skola, sporthall och ridskola, båda 
målpunkter för barn. 

Cykelväg genom breddning av trottoar. 
Hastighetsäkrad passage vid skola. Genom-
förbarhet och val av sida studeras närmare. 
Gatusektionen är bitvis trång men då gatan 
utgör skolväg är det viktigt att försöka skap en 
trafikseparering.

A6 Väg 1527 Beskrivs i det övergripande nätet för 
huvudstråk

Cykelväg
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Övriga cykelstråk, Borrby
Länk Gata Beskrivning
BO6 Bryggaregatan Koppling mot busstorg och livsmedelsaffär. Enklare åtgärder, som vägvisning, föreslås.

BO7 Järnvägsgatan Koppling mot busstorg och livsmedelsaffär. Enklare åtgärder, som vägvisning, föreslås.

BO8 Trädgårdsmästare-
gatan

Koppling till det föreslagna cykelstråket B13 mot Borrby strand. Enklare åtgärder, som 
vägvisning, föreslås.

BO9 Bygatan Koppling mot det föreslagna cykelstråket B13 mot Borrby strand. Enklare åtgärder, som 
vägvisning, föreslås.

B12 Väg 1528 Beskrivs i det övergripande nätet för sammanbindande stråk

B13 Trädgårdsmästare-
gatan

Beskrivs i det övergripande nätet för sammanbindande stråk

Byggmästaregatan, BO3, BorrbyHörupsvägen, BO2, Borrby
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fÖRSLAG tILL 
UtBYGGNAdSPLAN7

Utbyggnad av cykelvägar i det övergripande cykel
vägnätet och i tätortsnäten enligt förslagen i denna 
cykelplan, innebär investeringar för Simrishamns 
kommun och Trafikverket. En grov kostnadsupp
skattning presenteras för de länkar där separerings
åtgärder föreslås. Det ska dock betonas att vidare 
detaljstudier måste göras för att avgöra möjlighet 
och lämplighet till genomförande och för en nog
grannare kostnadsbedömning. Belysning ingår 
inte i de angivna kostnaderna. För de sträckor som 
ingår i Region Skånes cykelvägsplan har de kost
nader som presenterats där använts i föreliggande 
cykelplan.

Åtgärder för cykellänkar i blandtrafik är inte 
kostnadsuppskattade eftersom val av åtgärder för 
dessa länkar inte är gjorda i cykelplanen. Varje 
länks förutsättningar behöver studeras ytterligare i 
det fortsatta arbetet och först därefter kan lämpliga 
åtgärder fastställas.

Som en hjälp i det fortsatta arbetet har ett förslag 
till utbyggnadsplan satts samman, där en priorite
ring av länkarna ingår. Vissa länkar har ett större 

behov av separeringsåtgärder än andra och det är 
lämpligt att investeringar i första hand görs där 
pengarna gör mest nytta. Det är enbart de länkar 
där separerade åtgärder som ingår i prioritering
arna. Detta beror både på att typ av åtgärd inte är 
bestämd och på att investeringarna här inte är lika 
omfattande som för anläggandet av separerade cy
kelvägar.

Åtgärdsprioriteringarna i denna cykelplan ut
går i viss mån från, Region Skånes cykelvägsplan 
2014-2025 samt den potentialstudie som region 
Skåne tagit fram. Potentialstudien redovisar hur en 
utbyggnad av cykelbana skulle nyttjas av cyklis
ter, detta har vägts in i utbyggnadsplanen och dess 
prioriteringsordning. Kopplingen från cykelväg till 
kollektivtrafikknutpunkter, både i det övergripande 
och i tätortsnäten har även vägts in i prioriterings
ordningen. Så har även stråk till skolor och större 
arbetsplatser vägts in. Ett sammanhängande och 
enhetligt cykelvägnät har eftersträvats i priorite
ringarna. 

Väg 1500 Befintlig cykelbana mellan Simrishamn och Skillinge
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Förslag till utbyggnadsplan, Övergripande nät
Länk Stråk Motivering Kostnad Prioritering
A1-A2 Simrishamn 

– Järrestad – 
Östra Tommarp 

Viktigt stråk mot Simrishamn med relativt stor potential för 
pendling med cykel. Länk A1-A2-A3 kan tillsammans bilda 
ett attraktivt stråk mellan Gärsnäs och Simrishamn.  
Objektet finns med i den regionala cykelvägsplanen 2018-
2029, remissversion.  
Länken bör ges högsta prioritet.

 20 000 000 kr 
(enligt regional 
cykelvägsplan)

1

A3 Östra Tommarp-
Gärsnäs

Viktigt stråk från Ö Tommarp mot Gärsnäs och dess 
järnvägsstation och annan service. Länk A1-A2-A3 kan 
tillsammans bilda ett attraktivt stråk mellan Gärsnäs och 
Simrishamn.  
Objektet finns med i den regionala cykelvägsplanen 2014-
2025 samt i remissversionen 2018-2029.  
Länken bör ges högsta prioritet.

 9 000 000 kr 
(enligt regional 
cykelvägsplan)

1

A4 Gärsnäs- 
Smedstorp 
(kommungräns)

Stråk mellan Gärsnäs och Smedstorp. Service och 
arbetsplatser finns i båda orterna och det är bekvämt 
cykelavstånd. Potentialen för utnyttjandet av cykelvägen 
är dock osäker då järnvägsstationer finns i både Gärsnäs 
och Smedstorp.  
Objektet finns med i den regionala cykelvägsplanen 2018-
2029 men är inte prioriterad där.

4 000 000 kr 2

A5 Hammenhög 
-Gärsnäs

Stråk mellan två orter som båda har många målpunkter 
i form av arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar. Den 
viktigaste är dock järnvägsstationen i Gärsnäs. Busstrafik 
saknas mellan orterna varför en säker cykelväg är viktig 
att få till stånd.  
Objektet finns med som en del av objekt Gärsnäs-Borrby i 
den regionala cykelvägsplanen 2018-2029, remissversion 
men är ej prioriterad där.  
Länken bör ges högsta prioritet.

17 500 000 kr, 
(inklusive bro-
breddning)

1

A6 Hammenhög- 
Borrby-

Stråk mellan två orter som båda har många målpunkter i 
form av arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar. Enligt re-
gionens potentialstudie har länken potential att bli relativt 
väl utnyttjad för arbetsresor.  
Objektet finns med som en del av objekt Gärsnäs-Borrby i 
den regionala cykelvägsplanen 2018-2029, remissversion 
men är ej prioriterad där. Länken bör ges högsta prioritet.

13 500 000 kr 1

A7 Hannas- 
Hammenhög

Stråk mellan Hannas och Hammenhög. Avståndet mellan 
orternas centrum är ca 3,5 km. Antalet invånare i Hannas 
är mycket litet. Potentialen för utnyttjande av länken är låg 
varför objektet ges en låg prioritet.  
Objektet finns med i den regionala cykelvägsplanen 2014-
2025 men inga medel är avsatta. Objektet är också med i 
remissversionen 2018-2029 men är inte prioriterad.

9 000 000 kr 3

7.1 ÖVERGRIPANdE NÄt
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Förslag till utbyggnadsplan, Övergripande nät
Länk Stråk Motivering Kostnad Prioritering
A8 S:t Olof-väg 9 Stråk mellan S:t Olof och Rörum. Avståndet mellan 

orterna är ca 8 km. Sträckan skulle kunna fungera som 
ett rekreationsstråk. Målpunkter finns i båda orterna men 
befolkningen är relativt liten. Sträckan är förmodligen för 
lång för att fungera som cykelväg till kollektivtrafik på väg 
9. Då potentialen för användande av stråket är låg ges 
objektet en låg prioritet.  
Objektet finns inte med i den regionala cykelvägsplanen 
2014-2025. Objektet är med i remissversionen 2018-2029 
men är inte prioriterad.

20 000 000 kr, 
(inklusive bro-
breddning)

3

A9 S.t Olof-1597 
Vitaby

Stråk mellan S:t Olof och Vitaby. Avståndet mellan orterna 
är ca 5,5 km. I S:t Olof finns flera målpunkter. Upptag-
ningsområdet för cyklister är litet i Vitaby, stråket skulle 
främst kunna användas som rekreationscykling. Nivåskill-
nader gör stråket mindre attraktivt för cyklister. Samman-
taget ger detta objektet en låg prioritet.  
Objektet finns inte med i de regionala cykelvägsplanerna.

16 000 000 kr 3

A10 Esperödsallén-
Musteri

Objekt finns med i Åtgärdsvalsstudie Kivik. Planerad 
byggstart år 2020.

2 000 000 kr 1

A11 Rörum-Kivik Stråk mellan Rörum och Kivik längs väg 9. Objektet skulle 
binda samman befintliga cykelvägar. Dock finns alterna-
tiva vägar till Kivik som inte är avsevärt längre. Antalet 
boende utmed sträckan är litet, förutom i Södra Mellby. 
Sammantaget ger detta objektet en låg prioritet.  
Objektet finns inte med i de regionala cykelvägsplanerna

14 000 000 kr 3

A12 Väg 9-Knä-
bäckshusen

Stråk mellan Väg 9 och Knäbäckshusen. Objektet skulle 
tillgängliggöra Rörums strand och Knäbäckshusen för 
cyklister. Bilvägen är smal och starkt trafikerad sommartid, 
då det även råder stor parkeringsproblematik. Parkerings-
problematiken vid Knäbäckshusen skulle kunna minska 
vid utbyggnad av en trafiksäker cykelväg. Kollektivtrafik-
hållplats finns ut med väg 9. Väghållaransvaret är enskilt, 
åtgärden lyfts endast fram för att belysa behovet. 

6 000 000 kr 2

A13 Gladsaxvägen-
Gröstorp

Stråk mellan Gladsax och Simrishamn (Rikstolvan). Ob-
jektet skulle tillgängliggöra Simrishamn för cyklister som 
bor i de mindre orterna. Kollektivtrafik saknas. Länken 
skulle koppla till det föreslagna objektet A1-A2. Då antalet 
boende i Gladsax och Gröstorp är litet ges objektet inte 
högsta prioritet.

7 500 000 kr 2
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7.2 tÄtORtSNÄt
Simrishamn
Förutom de länkar som föreslås i utbyggnadspla
nen nedan, är övriga huvudstråk i Simrishamn av 
hög prioritet för åtgärd. Prioriterade länkar är bland 

Förslag till utbyggnadsplan, Simrishamn
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
S1 Väg 9/Storgatan 

(Backgatan- 
Järnvägsgatan)

Centralt stråk där cyklister måste samsas med 
bilister och parkerade bilar. Stråket binder sam-
man befintlig cykelväg utmed väg 9 och leder in 
mot centrum. Länken bör ges högsta prioritet.

2 500 000 kr 1

S2 Lindhagagatan  
(Norra delen)

Cykellänk saknas i befintligt nordsydligt cykel-
stråk.

300 000 kr 2

S3 Kristianstadsvägen 
(Väg 9-Storgatan)

Stråk som kopplar från Brunnsparken med viktig 
busshållplats och centrum. Livsmedelsaffär viktig 
målpunkt. Länken bör ges högsta prioritet.

500 000 kr 1

S4 Stenbocksgatan Stråk som leder från havet och västerut med 
järnvägsstationen och busstorget som viktig 
målpunkt. Länken bör ges högsta prioritet.

Ombyggnad av 
gatan. Ansökt om 
statlig medfinansie-
ring, År 2016, 1,9 
Mkr. Ej tidsatt för 
genomförande.

1

S5 Fabriksgatan 
(Christian IV:s väg – 
Lindhagagatan)

En cykelväg skulle förenkla möjligheterna för 
personal på företagen utmed Fabriksgatan att 
ansluta till busshållplats utmed riksväg 9 samt 
koppla mot övrigt cykelvägnät. Utnyttjandegra-
den är osäker varför länken inte ges högsta 
prioritet.

Cykelväg. Ansökt 
om statlig medfinan-
siering, År 2016,  
1 900 000 kr (inkl 
cykelväg längs 
Lindhagagatan som 
är genomförd.)

2

S6 Fabriksgatan (Lind-
hagagatan - Bruks-
gatan)

En cykelväg skulle förenkla möjligheterna för 
personal på företagen i området att cykelpendla 
till arbetet. Stråket skulle även koppla samman 
befintliga cykelförbindelser utmed Bruksgatan 
och väg 9. Utnyttjandegraden bedöms osäker 
varför länken inte ges högsta prioritet.

800 000 kr 2

S7 Christian IV:s väg 
(Fabriksgatan- 
Tumatorpsvägen)

En cykelväg som skulle binda samman befintliga 
cykelförbindelser längs väg 9 och därmed även 
Simris och Simrislund med Simrishamn. COOP 
är en viktig målpunkt som nås med denna cykel-
väg. Länken bör ges högsta prioritet.

1 600 000 kr 1

annat S17, S18, S19, S21, S22, S23 och S24. Här 
föreslås cykling i blandtrafik tillsammans med an
dra åtgärder.
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Förslag till utbyggnadsplan, Simrishamn
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
S8 Branteviksvägen-

Bruksgatan
En förbindelselänk mellan befintliga cykelvägar-
vägar söderut och norrut för att skapa ett kon-
tinuerligt stråk mot Simrislund. Kortare sträcka 
som kan fungera att cykla i blandtrafik, varför 
länken inte ges högsta prioritet.

1 600 000 kr 2

S9 Annelundsvägen Vägen används bl a av skolbarn som går i 
Simrislundsskolan. En cykelväg här skulle knyta 
samman befintligt cykelstråk genom Simrislund 
mot Simris. Länken bör prioriteras p g a skolväg.

1 300 000 kr 1

S10 Landstingsgatan Viktiga målpunkter är sjukhusområdet österut 
och skolor/fritidsanläggningar i Korsavadsom-
rådet norrut. En cykelväg skulle knyta samman 
befintliga och föreslagna cykelförbindelser. 
Lokalgata med lägre trafikmängder gör att länken 
inte ges högsta prioritet.

1 100 000 kr 2

S11 Simrisvägen Länk för att binda ihop nordvästra Simrishamn 
med Simrislund. Många barn passerar den del 
av Simrisvägen skolan och Korsavadshallens 
idrottsanläggning. Länken bör prioriteras p g a 
skolväg.

Cykelväg. Ansökt 
om statlig medfi-
nansiering, År 2015, 
375 000 kr. 

1

S12 Sjukhusvägen- 
Wettringsgatan 

Länk sjukhusområdet och Stenbocksgatan (som 
i sin tur leder mot järnvägsstationen). Järnvägs-
stationen och sjukhuset är två stora målpunkter, 
vilket gör en cykelväg är motiverad. Då stråket 
går via lokalgator med lägre trafikmängder ges 
länken inte högsta prioritet.

2 100 000 kr 2

S13 Fredsdalsgatan 
(Backgatan- 
Norra Infartsvägen)

Länk utmed Fredsdalsgatan som binder samman 
befintliga cykelvägar mellan Backgatan och 
Norra Infartsvägen. Vägen utgör skolväg för 
många barn. Länken bör prioriteras p g a skolväg

Cykelväg. Utnyttja 
del av Fredsdals-
gatan. Ansökt om 
statlig medfinansie-
ring, År 2017,  
1 425 000 kr.

1

S14 Förbindelse mot 
busstorget

Sammankoppling av befintlig cykelväg till 
busstorget. Prioriteras då en kort sträcka saknas 
och målpunkten är viktig.

400 000 kr 1

S15 Jonebergsvägen/ 
Magistergatan

Cykelväg mellan Storgatan-Peder Mörcks väg 
och Jonebergs sporthall, äldreboende och för-
skolan Backstugan. Då stråket går via lokalgator 
med lägre trafikmängder ges länken inte högsta 
prioritet.

1 800 000 kr 2

S16 Kristianstadsvägen 
(Backgatan-söderut, 
befintlig cykelväg i 
 Brunnsparken)

Cykelväg som kopplar mot den befintliga 
cykelstrukturen samt passage över Kristianstads-
vägen. Trafikflödena är höga utmed väg 9 och 
länken bör därför ges högsta prioritet.

200 000 kr 1
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Kivik

Förslag till utbyggnadsplan, Kivik
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
K1 Bredarödsvägen 

(Hölvägen-Esperöds-
allén)

En viktig länk för att åstadkomma ett kontinuerligt 
cykelvägnät mellan tätorten och musteriet. 
Länken bör ges högsta prioritet.

4 800 000 kr 1

K2 Förbindelselänk mel-
lan Kiviks stora väg 
och Humlevägen

Om förbindelselänken är möjlig att anlägga skulle 
den möjliggöra ett utnyttjande av den anlagda 
cykelvägen längs väg 9. Om den inte anläggs 
ökar risken att cyklister följer väg 9 med säker-
hetsrisker som följd. 
Länken bör ges högsta prioritet.

700 000 kr 1

K3 Agdelundsvägen Stor potential för utnyttjande och liten kostnad. 
Lägre prioritet då trafikflödena troligen inte är så 
stora.

3 300 000 kr 2
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Förslag till utbyggnadsplan, Gärsnäs
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
GÄ1 Väg 11 Viktigt stråk för det att skapa ett kontinuerligt hu-

vudstråk genom hela orten och möjlig koppling mot 
övergripande nät. 
Länken bör ges högsta prioritet.

1 400 000 kr 1

GÄ2 Järnvägsgatan Viktigt stråk som skulle förbättra säkerheten för cyklis-
ter med järnvägsstationen och livsmedelsbutiken som 
målpunkter. Stråket skulle även förbinda Herrestads-
vägen och väg 11 söder om järnvägen. En cykelväg 
skulle enkelt kunna anläggas här. 
Länken bör ges högsta prioritet.

1 900 000 kr 1

Gärsnäs
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hammenhög

Förslag till utbyggnadsplan, hammenhög
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
HA1 Herrestads-

vägen
Viktigt stråk för att koppla mot A5.  
Länken bör prioriteras om A5 kommer till stånd.

1 900 000 kr 1

HA2 Vallbyvägen - 
Borrbyvägen

Viktigt stråk för att koppla mot A6 och för de omkringboende.  
Länken bör prioriteras även om A6 inte kommer till stånd. 

3 200 000 kr 1

HA3 Väg 9 Stråk som kopplar mot Hammenhögs centrala delar. Väg 9 
är en kraftigt trafikbelastad väg varför länken bör ges högsta 
prioritet.

1 800 000 kr 1

HA4 Smedstorps-
vägen

Viktigt stråk för att åstadkomma en nord-sydlig koppling mot 
väg 9 med dess målpunkter. Potential att nyttjas av kring-
boende öster och väster om vägen. Länken bör ges högsta 
prioritet.

2 400 000 kr 1
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Förslag till utbyggnadsplan

Prioritering 2

Prioritering 3

0 0,1 0,2 0,4 km

hAMMENhÖG
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Förslag till utbyggnadsplan, Skillinge
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
SK1 Branteviks-

vägen
Viktigt stråk som ingår i sydkustleden, samt för boende och 
turister. 
Länken bör ges högsta prioritet.

2 600 000 kr 1

SK2 Hobyvägen Viktigt stråk utmed huvudgata med skola som målpunkt. 
Länken bör ges högsta prioritet. Närmar utredning krävs för 
att avgöra genomförbarhet.

3 200 000 kr 
(inklusive has-
tighetssäkrad 
passage)

1

SK3 Kaptens-
gatan (Hamn-
gatan- Ö 
Allégatan)

Viktigt stråk utmed huvudgata med busshållplats. Kopplar till 
Sydkustleden i norr. Eftersom parallellt stråk planeras längs 
havet, SK1, samt att det idag finns cykelfält längs vägen 
föreslås åtgärden inte ges högsta prioritet.

1 600 000 kr 2

Skillinge
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SK1
SK2

SK3

SYDKUSTLEDEN

Befintlig cykelväg

Befintligt cykelstråk i blandtrafik

Prioritering 1

Förslag till utbyggnadsplan

Prioritering 2

Prioritering 3

0 0,1 0,2 0,4 km

SKILLINGE
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Förslag till utbyggnadsplan, S:t Olof
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
OL1 Väg 1587,Byvä-

gen (Österlenvä-
gen-Östanvägen)

Viktigt stråk både inom orten och för förbindelse österut. 
Huvudgata med relativt högt trafikflöde.  
Länken bör ges högsta prioritet.

1 400 000 kr 1

OL2 Väg 1587,Byvä-
gen (Österlenvä-
gen-Lunkendevä-
gen)

Stråk längs huvudgata med relativt högt trafikflöde och 
koppling mot övergripande blandtrafikstråk. Dock finns 
möjligheter att cykla längs lokalvägnätet, varför länken inte 
ges högsta prioritet.

2 400 000 kr 2

S:t Olof
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A8

A9

OL1

OL2

Befintlig cykelväg

Befintligt cykelstråk i blandtrafik

Prioritering 1

Förslag till utbyggnadsplan

Prioritering 2

Prioritering 3

0 0,1 0,2 0,4 km

S:T OLOF
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Borrby

Förslag till utbyggnadsplan, Borrby
Länk Gata Motivering Kostnad Prioritering
BO1 Hammenhögs-

vägen,  
Väg 1527

Koppling till föreslagen cykelväg A6.  
Länken bör ges hög prioritet om A6 anläggs.

1 000 000 kr 1

BO2 Hörupsvägen,  
Väg 1003

Viktigt att höja säkerheten längs länken då 
målpunkterna är många och vägen går som en 
axel genom samhället.  
Länken bör prioriteras.

2 900 000 kr 1

BO3 Sandbyvägen/ 
Byggmästarevägen  
Väg 1501/1512

Viktigt att höja säkerheten längs länken då den 
leder mot busstorg, affär och andra verksamhe-
ter.  
Länken bör prioriteras.

1 600 000 kr 1

BO4 Skräddaregatan/
Backagatan

Viktigt att höja säkerheten längs länken då den 
leder mot målpunkter för barn.  
Länken bör ges hög prioritet.

1 300 000 kr 1

BO5 Köpmangatan/Ho-
byvägen  
Väg 1501

Viktigt att höja säkerheten längs länken då den 
leder mot målpunkter för både barn och vuxna.  
Länken bör ges hög prioritet.

3 500 000 kr 
(inklusive has-
tighetssäkrad 
passage)

1
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A6

BO1

BO2

BO3

BO4

BO5

BO6

Befintlig cykelväg

Gräns mot övergripande cykelvägnät

Prioritering 1

Förslag till utbyggnadsplan

Prioritering 2

Prioritering 3

0 0,1 0,2 0,4 km

BORRBY
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För att ge vägledning för det fortsatta arbetet har 
riktlinjer sammanställts för hur de fysiska åtgär
derna på sträckorna bör utformas. När nya cykel
vägar ska anläggas ska kommunen om möjligt följa 
de aktuella stöd och riktlinjerna i Vägar och gators 
utformning, VGU. 

8.1 ALLMÄNt OM UtfORMNING
Generellt bör cyklister separeras från övriga trafi
kantgrupper vid höga motortrafikflöden, höga has
tigheter eller stora flöden med fotgängare. Vid se
parering är det av vikt att cykelvägens beläggning 
håller samma eller bättre standard än de ytor som 
är avsedda för andra trafikslag. Om standarden är 
för låg finns risk för att cyklisterna väljer att cykla 
på ”fel” ytor. Motsvarande gäller för gångbanor för 
att undvika att fotgängare väljer att gå i ytan som är 
avsedd för cykel.

Vid utformning av cykelstråken bör hänsyn tas 
till ett växande antal elcyklar som ställer ytterligare 
krav på bredd, kurvradier och friutrymme mot fasta 
föremål.

Separeringen mellan trafikslagen kan göras på 
olika sätt; exempelvis med kantlinje, kantsten, så 
kallat GCM-stöd eller skiljeremsa. En konsekvent 
utformning bör eftersträvas så långt som det är 
möjligt, för att skapa en tydlighet för trafikanterna.

Längs huvudstråken bör stor vikt läggas vid att 
beläggningen på cykelvägen är jämn och att frik
tionen är tillräcklig. Företrädesvis bör asfalt väljas 
som material för cykelvägarna, eller portugisisk 
ljus flammad smågatsten där det i dagsläget finns 
gatstensbeläggningar.

För separerade gång- och cykelbanor kan det 
vara aktuellt med sten- eller plattläggning för den 
del av vägen som utgörs av gångbana. Skälet kan 
vara estetiskt, för att vägen ska passa in i stadsbil

den. Att använda sig utav formspråk är till fördel 
för att fler att ska förstå uppdelningen i gång- och 
cykelbanan. 

8.2 StRÅK fÖR OLIKA tYPER 
AV CYKELRESOR

Cykling kan ha olika typer av syften – kanske vill 
cyklisten göra en tur för att koppla av och komma 
ut i naturen, önskemålet kan även vara att på ett ef
fektivt och säkert sätt ta sig till affären eller arbetet. 
Cyklister kan också utgöras av barn som har andra 
behov av en ”förlåtande” fysisk trafikmiljö än den 
vane, pendlande vuxne cykelpendlaren. Vid plane
ring för cykel är det bra att ha detta i åtanke för att 
skapa en god cykelinfrastruktur.

I detta avsnitt beskrivs vad som kan vara fördel
aktig att tänka på i samband med anläggande och 
underhåll för några olika typer av vanligt förekom
mande typer av cykelstråk.

Stråk till skolor
Säkra och tillgängliga cykelstråk till skolorna inom 
orterna bör prioriteras. Att i tidiga år lägga en vana 
för motion i vardagen är viktig för att skapa en god 
folkhälsa på sikt. Genom att elever får möjlighet att 
på ett säkert sätt kunna cykla till och från skolan, 

Stråk till skola, Borrby

RIKtLINJER fÖR  
UtfORMNING AV CYKELVÄGAR8
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minskar problemet med stillasittandet hos barn. Att 
på egen hand ta sig till skolan skapar också ett obe
roende från vårdnadshavare och är viktig för pro
cessen av ansvarstagande och frigörelse. Ett annat 
problem är föräldrar som skjutsar sina barn till sko
lan och skapar en otrygg och otrevlig trafikmiljö 
i skolans närmiljö. Barn har inte samma förutsätt
ningar som vuxna att läsa av en trafiksituation, be
döma avstånd och risker. För ett barn kan vistelsen 
i trafikmiljön snabbt växla från transport till lek, 
och uppmärksamheten på trafikmiljön kan då tap
pas. För att förhindra olyckor behöver trafikmiljön 
där barn vistas vara separerad från biltrafik och i 
de fall där passager finns bör bilisternas hastighet 
vara säkrad till maximalt 30 km/h genom hastig
hetsdämpande åtgärder.
Motsvarande förhållanden bör gälla för stråk mot 
andra starka målpunkter för barn såsom idrottsplat
ser och sporthallar.

Pendlingsstråk
Att cykla till och från arbetet har fördelar både 
för individen och för samhället. Cykling innebär 
fysisk ansträngning och förbättrar därmed folk
hälsan. Genom att välja cykeln som färdmedel till 
jobbet framför bilen, blir det enkelt att hinna med 
vardagsmotionen. Förutom en förbättrad folkhälsa 
bidrar arbetsresor med cykel till ett mer hållbart 
samhälle, då utsläpp av föroreningar från biltrafi
ken och buller reduceras och mindre mark behöver 
tas i anspråk för parkeringsplatser, till förmån för 
förtätning av staden eller aktivera platsen på annat 
sätt.

För att människan ska välja cykeln som färd-
medel krävs att förutsättningar finns för att resan 

ska upplevas så bekväm, säker och trygg som möj
ligt. Längs större vägar med höga trafikflöden och 
höga hastigheter bör cyklisterna vara separerade 
från biltrafiken för att en god säkerhet ska uppnås. 
Inne i tätorter kan det fungera att cykla i bland
trafik även om avskilda cykelbanor är att föredra. 
Pendlingscykling innebär resor på morgonen och 
kvällen då det är mörkt stora delar av året. Belys
ning längs cykelstråken ökar trygghetskänslan för 
cyklisterna och kan vara avgörande för om man 
väljer att cykla eller inte. 

Väl underhållna stråk är även av stor vikt då kör
banan bör vara fri från håligheter och andra ojämn
heter. Grus, löv och skräp behöver sopas bort. Är 
det snö och is ska cykelvägen vara en prioriterad 
driftåtgärd. Cyklisten ska inte behöva riskera att 
vare sig halka omkull med cykeln eller att få punk
tering av exempelvis glassplitter på cykelvägen.

Vid planering av sträckningar av cykelstråk bör 
man tänka på att genhet är viktigt. Omvägar upp
skattas inte av cyklister. Detsamma gäller höjd
skillnader. Kraftig mot- eller sidvind kan också 
utgöra en faktor som gör att människor drar sig för 
att cykla. Här kan läplanteringar vara en åtgärd om 
cykelvägen inte kan läggas bland bebyggelse eller 
där det finns naturliga läskapande miljöer. Strävan 
vid anläggande av cykelstråk bör vara att göra cy
kellänkarna så komfortabla som möjligt.

Stråk till kollektivtrafik
I en strävan mot en större andel hållbara transporter 
i samhället är det viktigt att underlätta användan
det av kollektiva färdmedel. I mindre orter och på 
landsbygden där tätheten mellan kollektivtrafik
hållplatser vanligtvis inte hög, kan det ibland vara 

Gång- och cykelbana, Gärsnäs Busstorget, Borrby
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relativt långa avstånd mellan hållplats/järnvägssta
tion och bostad eller målpunkt. Att då kunna ta sig 
säkert med cykel till kollektivtrafiken ger en ökad 
tillgänglighet. Ibland har man kanske för långt mel
lan hemmet och arbetsplatsen för att cykelpendling 
hela sträckan ska vara möjlig. Kanske kan man då 
istället cykla en del av resan och sedan färdas kol
lektivt med buss eller tåg till jobbet. Genom för
bättrade cykelkopplingar till större kollektivtrafik
knutpunkter eller busshållplatser, blir kollektiva 
färdmedel tillgängliga för fler. Om det är möjligt 
bör stråken vara separerade från motortrafik och 
vara upplysta. Underhållet ska inte vara eftersatt, 
vare sig när det gäller borttagande av snö, löv, grus 
med mera eller röjning av skymmande buskage för 
ökad trygghet och god sikt i korsningar.

Funktionella cykelställ, där det är möjligt att 
låsa fast sin cykel bör finnas vid kollektivtrafik
hållplatserna. Större knutpunkter bör förses med 
väderskyddade cykelställ.

I Simrishamns kommun gäller detta Pågatågs
stationerna i Simrishamn och Gärsnäs samt håll
platserna för expressbusslinjerna 3 och 5 är mål
punkter för cyklister. 

Rekreativa stråk
En stor del av cyklandet i kommunen utgörs av 
rekreationsresor. Simrishamn besöks årligen av 
många turister, speciellt under semestern i rekrea
tivt syfte. Att kunna erbjuda såväl bofasta som be
sökare ett attraktivt cykelnät för fritidsresor är en 
ambition hos kommunen. Det är många faktorer 
som spelar in för hur man upplever sin cykeltur. 
Omgivningarna ska kännas trevliga att cykla ige
nom, lutningarna bör inte vara alltför kraftiga och 
nätet ska vara sammanhängande och väl vägvisat 
så att det är lätt att orientera sig. Ute på landsbyg

den och vid havet kan det vara kraftiga vindar som 
påverkar motståndet när man cyklar. Längs vissa, 
särskilt vindutsatta, stråk kan läplanteringar vara 
välgörande för upplevelsen. 

Cyklister har olika fysiska förutsättningar, cy
kelvana och önskemål för sina resor. Olika turför
slag med beskrivning kan underlätta för att finna en 
passande cykeltur.

8.3 ÖVERGRIPANdE NÄt
För huvudstråken i det övergripande nätet är frilig
gande gång och cykelbana en godtagbar lösning 
mellan tätorterna. En kombinerad gång- och cykel
bana är acceptabel i dessa miljöer eftersom stråken 
generellt har låga flöden av fotgängare. Dock är det 
viktigt att se till att gång och cykelbanorna inte har 
skymda siktlinjer eller skarpa kurvor som riskerar 
att skapa konfliktpunkter mellan cyklister och fot
gängare.

På sträckor med högre antal fotgängare och där 
cyklisterna kan komma upp i mycket höga hastig
heter, exempelvis i nedförsbackar, rekommenderas 
separerade gång- och cykelbanor. I undantagsfall 
kan det vara acceptabelt med cykling i blandtrafik 
även längs huvudstråken. Till exempel går Sydost
leden, som är bland huvudstråken, genom A-orter 
där det inte är relevant att separera cykeltrafik från 
biltrafik.

För de sammankopplande stråken som går i 
blandtrafik finns inga riktlinjer för utformningen 
mer än att så långt som möjligt säkra passager 
över högtrafikerade vägar och att se över siktlinjer 
i korsningspunkter. Exempel på tänkbara åtgärder 
återfinns även i avsnitt ”Övergripande nät”- ”Sam
mankopplande stråk”.

8.4 tÄtORtSNÄt SIMRISHAMN
Huvudstråken i Simrishamn går både längs huvud
gator, genom grönområden, inne i den äldre stads
kärnan samt på mindre gator längs kusten. Efter
som förutsättningarna skiftar finns det inte en given 
utformning för stråken.

Längs huvudgatorna och genom grönområden 
rekommenderas separerade cykelbanor.

För stråk som går i blandtrafik bör åtgärdspla
neringen inrikta sig på att begränsa motortrafikflö

Lindgrens länga, Haväng
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dena och att säkra hastigheten till 30 km/h genom 
utformningen av gaturummet. Cykling i blandtra
fik föreslås främst inne i den äldre stadskärnan, där 
förutsättningar för fysiska ingrepp är begränsade 
på grund av höga kulturmiljövärden.

En möjlig åtgärd är att använda sig av så kallade 
cykelslussar i lokalgator. En variant av cykelsluss 
är när en gata stängs av för genomfart för biltra
fiken medan den tillåter genomgående cykeltrafik. 
En annan variant är att smalna av en gata med ett 
körfält för motortrafiken medan cykeltrafiken kan 
passera förbi på sidorna.

För de stråk där det i dag finns cykelfält rekom
menderas en ombyggnad från denna lösning till cy
kelbanor. Det finns en otydlighet med cykelfält av 
detta slag som gör att bilister nyttjar fälten som par
kering, vilket minskar trafiksäkerheten och fram
komligheten för cyklisterna.

8.6 KORSNINGSPUNKtER
Cykelöverfarter och cykelpassager
Sedan 2014 finns möjligheten att införa så kallade 
cykelöverfarter där motortrafiken har väjningsplikt 
gentemot den korsande cykeltrafiken. Vid det mot
satta förhållandet, där cyklister har väjningsplikt 
gentemot den korsande trafiken, kallas korsnings
formen för cykelpassage. För att säkra en likvärdig 
tolkning av lagstiftningen och en enhetlig utform
ning har Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tagit fram en kommunal praxis för utformningen av 
cykelöverfarter och cykelpassager. 

I SKL:s praxis är huvudprincipen att cykelöver
farter är utformade med en förhöjning i form av en 
påfartsramp för hastighetssäkring. Cykelpassager
na saknar som huvudprincip förhöjning.

Kommunen bör följa uppdateringar gällande ut
formningsråd från SKL och Trafikverket.

Flera gator inne i Simrishamns tätort är enkelrik
tade finns det skäl att se över möjligheterna för att 
tillåta cykling i båda riktningarna. Exempelvis kan 
enkelriktningen tas bort och istället reglera med 
förbud mot trafik med motordrivet fordon i ena än
den av en gata. Här bör man bevaka den pågående 
diskussionen på nationell nivå och försök i andra 
städer, exempelvis i Stockholm, med undantag från 
enkelriktningen för cyklister.

8.5 tÄtORtSNÄt BORtER
Längs de stråk i tätorterna där gångtrafikflöden är 
stora, rekommenderas separerade gång- och cykel
banor, alltså skilda ytor för fotgängare respektive 
cyklister. Är gångflödet däremot lågt är en kombi
nerad gång- och cykelbana acceptabel. Dock är det 
viktigt att se till att gång och cykelbanorna inte har 
skymda siktlinjer eller skarpa kurvor som riskerar 
att skapa konfliktpunkter mellan cyklister och fot
gängare.

Cykelsluss på Fågelbacksgatan i Malmö

Typritning Cykelöverfart och övergångsställe med refug. 
Källa: Malmö Stad
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Mindre tillfartsgator och 
fastighetsutfarter
Där cykelbanor passerar en tillfartsgata eller en 
fastighetsutfart bör bilisterna lämna företräde till 
den korsande cykeltrafiken. Som huvudprincip 
bör kommunen därför låta gång- och cykelbanorna 
vara genomgående, det vill säga med oförändrade 
raka kantlinjer, genom korsningspunkten. Som ex
tra upplysning för bilisterna kan vägmarkeringen 
cykelsymbol målas på cykelvägen.

Belysning
På landsvägar där det byggs friliggande cykelvägar 
kan man inte räkna med att belysning finns eller är 
tillräcklig åt cykelvägen, därför kan separat belys
ning behövas.

Passage vid busshållplats
Cykelbananor bör dras bakom hållplatsen för att 
undvika konflikter med av- och påstigande buss
resenärer. Avståndet mellan eventuellt väderskydd 
och cykelbanan bör vara minst 0,75 meter av sä
kerhetsskäl, om det råder utrymmesbrist kan ett av
stånd ner till 0,4 meter accepteras.

hinder/sidoområden
Av säkerhetsskäl bör det inte finnas fasta hinder för 
nära cykelvägar. En meter hinderfritt sidoområde 
är eftersträvansvärt men kan vara svårt att uppnå 
i vissa trånga stadsmiljöer. Tabellen nedan visar 
rekommenderade minsta avstånd till hinder längs 
friliggande cykelbanor. 

Rekommendation för 
sidoområde

Avstånd 
 raksträcka

Sidohinder 0,6 meter

Parksoffor 1 meter-

Träd 2 meter

Kompakta hinder 1,25 meter

Rekommendation för sidoområden från GCM-
handboken

8.7 dRIft OCH UNdERHÅLL
Att säkerställa kvalitén på cykelvägnätet med
drift- och underhållsarbete är viktigt för att ge cy
klisterna en positiv upplevelse och därmed stärka
cyklingens attraktionskraft, samt för att minska ris
ken för olyckor. Över 70% av de cyklister
som skadas i trafiken skadas i singelolyckor. Ofta
är olyckorna relaterade till väglaget. I drift- och
underhållsarbetet ingår bland annat vinterväghåll
ning, barmarksrenhållning, beskärning för att hålla 
undan vegetation, beläggningsunderhåll samt drift 
och underhåll av belysning.
 
8.8 CYKELPARKERING
För att det ska vara attraktivt att använda sin cykel 
som färdmedel är det viktigt att det finns cykelställ 
att tillgå vid den plats som är målpunkten för resan. 
Ibland kanske man bara stanna till lite kort, men 
ofta kan man behöva parkera sin cykel i några tim
mar. Då gäller det att det finns bra möjligheter att 
låsa fast cykeln på ett tillförlitligt sätt. Cykelställen 
bör vara av en modell som ger möjlighet att låsa 
fast cykelns ram. Cykelställ där cykeln låses fast i 
hjulet har nackdelen att de inte passar alla cykelty
per, till exempel cyklar med extra breda däck, samt 
att de inte är lika säkra. Säkerhetsaspekten blir allt 
viktigare då kostsamma cyklar som t ex elcyklar 
blir vanligare. 

Användandet av andra typer av cyklar, som last
cyklar och cykelkärror ökar också. Dessa fordon 
tar större plats i anspråk och kommunen bör därför 
ha en beredskap för hur parkeringsfrågan för dessa 
cyklar kan lösas.

Tillgängligheten till parkeringen måste också 
vara genomtänkt. Trappor och kanter utgör hinder 
för cyklister både vid cykling och vid ledande av 
cykel. Ramper och ledskenor vid trappor samt av
fasningar av kantstenar är lämpliga åtgärder för att 
öka tillgängligheten. 

Det ska kännas tryggt att lämna och hämta sin 
cykel även när det är mörkt. Belysningen är därför 
viktig. Armaturer ska lysa upp hela parkeringen så 
att den blir lätt att överblicka. Skymmande buskage 
bör också undvikas för att den upplevda tryggheten 
ska öka.

Vid starka målpunkter som t ex kollektivtrafik
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Cykelparkering vid järnvägsstationen, Simrishamn

knutpunkter är det extra viktigt med bra och till
räckligt många cykelparkeringar. I planering bör 
ingå en beräkning kring hur stort behovet av cykel
parkeringar är vid platser som utgör stora målpunk
ter som man sedan kan dimensionera utifrån. 

Vid dessa platser kan det vara bra att erbjuda cy
klisterna extra komfort och service. Ett sätt är att 
ordna väderskyddade cykelställ, alltså parkering 
under tak. Tillgång till cykelpump och eluttag är 
andra faciliteter som cyklister kan ha nytta av.

Kommunen bör ta fram en plan för cykelparke

ringen i respektive tätort och vid kollektivtrafik
hållplatser. På så sätt blir det lättare att uppnå en 
hög standard i både antal parkeringsplatser och när 
det gäller underhåll.

Cykelparkering, Ullevi Göteborg

Cykelparkering vid Askimsbadet, Göteborg
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9.1 tRAfIKRÄKNINGAR CYKEL
Kommunen saknar trafikflödesmätningar för cy
keltrafiken. För att få en bättre kontroll hur stora 
flöden som trafikerar olika stråk bör ett trafikräk
ningsarbete påbörjas. 

9.2 VÄGVISNING
Kommunen bör ta fram en vägvisningsplan för cy
kel för att öka orienterbarheten för cyklister. Denna 
vägvisning skulle komplettera den som finns för 
regionala och nationella cykelleder för turism. 
Med en övergripande, genomtänkt vägvisningsplan 
kan en kontinuitet i cykelvägvisningen mot olika 
mål skapas. Risken att tappa bort en vägangivelse 
i en korsningspunkt minskar. Även underhållsarbe
tet underlättas genom en vägvisningsplan.

Genom en enhetlig vägvisningsplan blir vägvis
ningen lätt för trafikanten att identifiera och därmed 
följa. Den grafiska formgivningen av vägvisningen 
ger också cyklister och andra trafikanter ett visuellt 
intryck utmed vägarna, vilket ger kommunen en 
möjlighet att profilera sig genom dessa.

Den nuvarande vägmärkesförordningen (VMF) 
är från 2007. Denna reglerar användningen av alla 

vägmärken, vägmarkeringar och trafiksignaler. Till 
den har Trafikverket kompletterade föreskrifter. 
Båda dessa dokument gäller för alla som sätter upp 
vägmärken. När arbetet med vägvisning påbörjas 
bör även den befintliga, och i många fall slitna cy
kelvägvisningen ses över.

9.3 BEtEENdE OCH 
MOBILItEtSÅtGÄRdER

Förutom en utbyggnad av cykelvägnätet kan olika 
typer av beteende- och mobilitetsåtgärder (mobi
lity management) uppmuntra till ökat cyklande 
inom kommunen. Det kan handla om kampanjer, 
marknadsföring och information som syftar till en 
attityd- och beteendepåverkan. Insatserna kan an
tingen vara allmänt hållna eller inriktade mot en 
viss målgrupp. Kommunens arbete sker lämpligen 
tillsammans med större arbetsplatser, turistbyrån 
och Skånetrafiken.

9.4 CYKELPOOLSYStEM
Parallellt med utarbetandet av denna cykelplan har 
en utredning avseende möjligheterna att inrätta ett 
lånecykelsystem i kommunen tagits fram: ”Cykel
poolsystem i Simrishamns kommun”. I rapporten 
ingår en omvärldsbevakning och en redogörelse för 
de olika system som finns på marknaden. 

Den rekommendation som görs för Simrishamns 
kommun om man önskar satsa på ett cykelpoolsys
tem, är att det bör vara inriktat mot turister i första 
hand och vara tillgängligt under sommarmåna
derna. Tillgången till systemet bör sträcka sig över 
hel- och halvdagar. Cyklarna hämtas och lämnas 
primärt på samma plats, där stationerna utgörs av 
vanliga cykelställ. Systemet bör också efterhand 
kunna anpassas så att det attraherar pendlare och 
lokalbefolkning.

Storleken på systemet mätt i antalet cyklar av
görs i slutändan av gensvaret från intresserade par

fRAMtIdA ARBEtE9

Cykelvägvisning, Sydostleden
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Hyrcyklar, Malmö

ter. I utredningen har tio platser identifierats som 
intressanta stationer i systemet med fem cyklar per 
station. Totalt skulle alltså systemet i utgångsläget 
ha 50 cyklar. Därtill skulle det gå att ansluta cyklar 
hos hotell och boenden som är intresserade av att 
vara med i systemet. Valet av platser för stationerna 
grundar sig i första hand på målpunktens attrakti
vitet för cyklister. Andra aspekter som vägts in är 
lämpliga cykelavstånd till målpunkter och kopp
ling eller avsaknad av kollektivtrafik. 

De föreslagna platserna är:
• Kivik, torget
• Hållplats Mellby skola
• Rörum
• Baskemölla
• Simrishamn, stationen
• Simrishamn, hamnen
• Simrishamn, Stortorget
• Simrishamn, Tobisviks camping
• Brantevik
• Skillinge

Systemet kan kopplas till en etablerad ”plattform” 
(en kombination av affärsmodell, varumärke, app, 
mjukvara och övriga system som krävs för att driva 
ett lånecykelsystem). Fördelen med att använda en 
etablerad aktör är att den har en fungerande platt
form och app. Nackdelen är att företaget tar cirka 
halva intäkten från varje cykelhyra. Kommunens 
roll skulle i kunna vara att stå för samordning både 
av stationering av cyklar och marknadsföring, och 
för kommunikation med möjliga operatörer och an
dra samarbetsparter.

9.5 ÖVRIGt
Det cykelvägnät som föreslås i cykelplanen skulle 
kunna kompletteras genom att höja standarden på 
vissa gångstigar som skulle kunna fungera som 

genvägar till målpunkter och befintliga vägar. Det
ta var även en synpunkt som framkom på cykel
planens samrådsmöte. Asfaltering är kanske inte 
nödvändig överallt utan en bra grusbeläggning kan 
vara en tillräcklig beläggning i kombination med 
röjning, breddning och reglering. På så sätt skulle 
man för en relativt låg kostnad kunna skapa god 
nytta för cyklister och även för fotgängare. För att 
identifiera vilka sträckor som skulle kunna vara 
aktuella för denna typ av åtgärder krävs god lo
kalkännedom. En inventering bör därför göras i 
samarbete med byalagen inom kommunen. Vid ett 
sådant arbete bör det tänkas igenom att vid regle
ring av cykelbana innebär det även att moped klass 
II också får färdas. Detta kan regleras bort genom 
en lokal trafikföreskrift och tilläggstavla ej moped. 
Ha i åtanke att mopedister också är oskyddade tra
fikanter. 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- och 
fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 27 februari 2019 Dnr KS 2019/37

Ystads kommun

Tjänsteskrivelse samråd översiktsplan för Ystads 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på remissvar och erbjuder samhällsbyggnadsnämnden att avge 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Remissvaret ska fokusera på 
det som berör Tomelilla kommun och särskilt infrastrukturfrågor.

Ärendebeskrivning
Ystads kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen omfattar hela 
kommunens mark- och vattenyta, utanför gränserna för de fördjupade 
översiktsplanerna för orterna; Köpingebro, Svarte och Ystad.

Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska användas 
och skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Förslaget 
bygger på fem strategiområden; möjligheter, boende, nära, värden och 
identitet.

Förslaget till översiktsplan är utsänt för samråd under tiden 15 februari – 
30 april 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 februari 2019.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Översiktsplan för Ystads kommun 2030 
Underrättelse om samråd  
 

Kommunen har upprättat ett förslag till  
översiktsplan för Ystads kommun, med  
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Översiktsplanen omfattar hela kommunens 
mark- och vattenyta, utanför gränserna för de 
fördjupade översiktsplanerna för orterna;  
Köpingebro, Svarte och Ystad.  
 
Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark 
och vatten ska användas och skapa en långsik-
tigt hållbar utveckling för kommunen. Försla-
get bygger på fem strategiområden; möjlig-
heter, boende, nära, värden och identitet.  
 
Förslaget till översiktsplan är utsänt för samråd under tiden  
15 februari – 30 april 2019 
  
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida:  

https://www.ystad.se/bygg-miljo/planer-och-program/oversiktsplane-
ring/kommunen-ystad-2030/ 
 
På nedsanstående platser finns översiktsplanen tillgänglig för allmänheten att 
ta del av under hela samrådstiden. Representanter från stadsbyggnadsavdel-
ningen kommer att finnas tillgängliga på öppet hus vid flera tillfällen under 
samrådstiden enligt schemat nedan:  
 

 Köpingebro bibliotek, 16/4 kl 13-17, 28/4 kl 15-19  

 Glemmingebro bibliotek, 25/3 kl 15-19, 17/4 kl 14-17  

 Löderups bibliotek, 18/3 kl 15-19, 1/4 kl 15-19  

 Stadsbiblioteket Ystad, 5/3 kl 15-19, 10/4 kl 15-19  

 Gamla rådhuset, måndagar kl 13-16  

 Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 Ystad, 15/2-30/4, mån-tor kl 
10-12 och 13-15, fre kl 10-12 

SAM 2017/11
2019.542

2019-02-15
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Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Stadsbyggnadsavdelningen 
sam@ystad.se, eller ringa Stadsbyggnadsavdelningens expedition,  
0411-57 72 30 
 
Har du synpunkter på planförslaget med tillhörande  
miljökonsekvensbeskrivning ska dessa redovisas till:  
sam@ystad.se, märk e-posten med ”Kommunen 2030”. 
Du kan även skicka brev till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningen,  
271 80 Ystad 

Kommunen ser gärna att allmänheten lämnar synpunkter via funktionen  
”tyck till” i den digitala översiktsplanen http://arcg.is/18jPWi 

 
 
Senast den 30 april 2019 ska synpunkterna ha inkommit 
 
Samhällsbyggnad 
Stadsbyggnadsavdelningen 
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