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Till Vägverket 

Box 543 
29125 Kristianstad 
och 
Staffanstorps kommun 

 Tekniska nämnden 
 245 80 Staffanstorp 
  
 
Önskemål om åtgärder för förbättring av trafiksituationen i och kring Hjärup 
 
Vi vill föra fram följande önskemål om åtgärder för en förbättrad trafiksituation 
 
Trafikfällor på cykelvägen Staffanstorp-Hjärup 
I skrivelse till kommunen, daterad 2002-12-09, framförde vi önskemål om varningsskyltar 
och överfartsmarkeringar på cykelvägen Staffanstorp-Hjärup.  
 
Eftersom vi inte fått något svar på skrivelsen upprepar vi härmed våra önskemål och bifogar 
kopia av texten i den nämnda skrivelsen. 
 
Utfarten från väg 896 (Lommavägen) till väg 852 (Gamla Lundavägen) 
Utfarten från Lommavägen till Gamla Lundavägen skapar vid vissa tider långa köer på grund 
av att det endast finns utrymme för en fil. Om en lastbil eller ett par personbilar längst fram 
väntar på att svänga vänster och därmed korsa Lundavägen blockerar man samtidigt all utfart 
till höger. Detta skapar stress för dem som ska svänga vänster och även för alla fotgängare 
utan tillgång till övergångsställe som ska till och från busshållplatsen på Lundavägen. För 
något år sedan löstes liknande problem i Åkarp vid Alnarpsvägens utfart till Lundavägen 
genom att man breddade utfarten till två filer och uppnådde därmed ett mycket bra resultat. 
 
Vi vill därför framföra önskemålet att Lommavägens utfart till Gamla Lundavägen breddas så 
att det ges möjlighet till två filer så långt bakåt som möjligt. 
 
I detta sammanhang vill vi också påpeka att trafiken på Lommavägen ökat kraftigt under de 
senaste åren och att en ny trafikräkning därför borde göras. Den senaste räkningen gjordes 
enligt uppgift år 1996. 
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Övergångsställe på väg 896 (Lommavägen)  
I skrivelse till Vägverket och Kommunen, daterad 2002-11-06 framförde vi önskemål om ett 
övergångsställe på Lommavägen på lämplig plats mellan Gamla Lundavägen och 
Klockaregårdsvägen. Vägverket svarade i skrivelse 2002-12-17 att man inte bedömde 
gångtrafiken där vara av sådan omfattning att ett övergångsställe var motiverat. 
 
Vi delar inte denna uppfattning utan menar att det är många som kommer med buss, framför 
allt skolungdomar, och att dessa måste korsa Lommavägen. Trafiken har ökat kraftigt. Det är 
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en klar olycksrisk i synnerhet när det samtidigt är bilkö från Lommahållet (se ovanstående 
punkt). 
 
Vi upprepar därför vårt önskemål om övergångsställe på den aktuella platsen, lämpligen 
kombinerad med den ovan föreslagna breddningen av utfarten. 
 
Parkering för boende längs väg 852 (Gamla Lundavägen) 
Fastigheterna utmed Gamla Lundavägen närmast söder om utfarten från Lommavägen har 
inte sin bilparkering löst på ett tillfredsställande sätt. En del parkerar på ett icke iordningställt 
område mellan vägen och cykelbanan. Även trafiksäkerheten på Gamla Lundavägen berörs då 
de som parkerar på sin fastighet i vissa fall får backa ut på vägen. 
 
Vi har önskemål om att parkeringsplatser för de boende och gästparkering iordningställs 
mellan vägen och cykelbanan. 
 
Cykelbanans fortsättning vid Väståkra 
Cykelbanan från Staffanstorp längs Väståkravägen tar slut vid den nya bebyggelsen vid 
Ämnesvägen i Hjärup. Det är då oklart hur cyklisterna skall fortsätta för att ansluta till 
cykelvägarna inom Hjärup. Kommer cykelvägen att förlängas? 
 
Underlaget till denna skrivelse har tagits fram av Byalagets Råd för Gator och 
Kommunikation. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hjärups Byalag 
 
 
Kjell Nilsson                Göran Nordgren 
Ordförande                     Sammankallande i Rådet för Gator och Kommunikation 
                     Tel. 040-464577 
 
 
 
Bilaga: Kopia av text i Byalagets skrivelse 2002-12-09 
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Kopia av text i Byalagets skrivelse 2002-12-09 
 
Trafikfällor på cykelvägen Staffanstorp - Hjärup 
 
T- korset väg Knästorps Kvarn / Uppåkra - södergående väg mot Uppåkra kyrka. 
För trafikanter som färdas på vägen från Uppåkra kyrka mot väg Knästorp/Uppåkra är sikten 
mycket begränsad för den korsande cykeltrafik som kommer på cykelvägen från Knästorp.  
Trots högerregeln - och därmed obligatorisk aktsamhet - är omständigheterna sådana, genom 
cykelvägens placering före bilvägen och den rikliga växtligheten, gör att detta avsevärt 
begränsar synvinkeln.  
Motsvarande har cyklister svårt för att upptäcka söderifrån kommande trafik i korsningen, 
vidare ökar risken genom att cykelvägen har ett nedförslut som ger en hög hastighet vid 
passagen av vägen. 
 
Förslag till åtgärd: 



Beakta växtligheten och röj efter behov. 
Varningsskyltar för korsande trafik utplaceras på vägen från Uppåkra kyrka och på 
cykelvägen. 
 
Korsningen Väståkravägen - Gamla Lundavägen   
Cykelvägen på Väståkravägens förlängning öster om Gamla Lundavägen är förlagd på södra 
sidan men på norra sidan strax före Gamla Lundavägen. Detta innebär att cykeltrafiken måste 
korsa "Väståkravägen" för att utnyttja tunneln under Gamla Lundavägen.  
 
Vid denna förflyttning från södra sidan till norra sidan av "Väståkravägen" nära korsningen av 
Gamla Lundavägen uppstår osäkerhet och förvirring mellan cykel- och biltrafikanter. 
 
På Väståkravägen väster om Gamla Lundavägen vid samma korsning sker växlingen av 
cykelvägen omvänt från norr till söder med en väl utmärkt överfartsmarkering. 
 
Förslag till åtgärd: 
En överfartsmarkering, motsvarande den som finns på västra sidan av Gamla Lundavägen, 
utförs på östra sidan.   
 
Byalaget vill utifrån ovan framföra våra önskemål om att 
- Varningsskyltar uppsättes vid vägkorsning Knästorps Kvarn/Uppåkra - Uppåkra Kyrka. 
- Utföra en överfartsmarkering för cykeltrafik vid östra sidan korsningen Gamla Lundavägen - 
Väståkravägen. 
 
 


