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Sida 2 BYALAGET OCH STADEN 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Drift och underhåll 

Kvällens program 
 Verksamhetsledaren för Leader berättar om olika projekt som 

har blivit möjliga tack vare Leader. 
 Trafikverket informerar om arbetet med bygdevägar samt 

berättar övergripande om sitt arbete utifrån de frågor som 
de har fått in. 

 Drift och underhållsavdelningen och Trafikenheten 
informerar om pågående och framtida projekt inom 
byarna. 
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Leader i Helsingborg 
Annika Jönsson 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Leader Nordvästra 
Skåne med Öresund  

Den självförsörjande regionen 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

 
• En metod för utveckling av landsbygden. 
• Utgångspunkt i lokala förutsättningar och lokala initiativ. 
• Partnerskap mellan offentliga, ideella och privata 

sektorn 
• Uppmuntrar boende på landsbygden att själva 

genomföra de satsningar som de anser viktiga för sin 
bygd. 

Vad är Leader? 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Leadermetodens kännetecken 

LEADER 

Samarbete 

Lokal 
kunskap 

Underifrån-
perspektiv 

Tre-
partnerskap 

Ny-
tänkande 

Lokalt 
fattade 
beslut 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Vår vision 

 
”Nordvästra Skåne med Öresund ska vara föregångare 
att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av 
råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka 
och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk 
hållbara.” 

”Nordvästra Skåne med Öresund  –  
den självförsörjande regionen” 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Våra mål 
• En stärkt lokal marknad 
• Attraktivt boende 
• God kompetensförsörjning 
• Livskraftig miljö 
• Möjliggöra och uppmuntra lärande 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Insatsområden 
• Kreativt lärande 

– Uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk 
• Smart resursförsörjning 

– Omställning till ett mer hållbart och grönt samhälle 
• Lokal attraktivitet 

– Samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva 
faktorer 

• Näring och entreprenörer 
– Stötta lokala näringar 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

LAG - Local  
Action Group 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Exempel på projekt 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Ökad tillgänglighet i vacker miljö 

Utveckling av rekreationsområde 

Bevara en historisk plats 

Ett lyft för näringslivet 

Aktiv livsstil – Båstad Bjäre 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla 

Projekt: Att restaurera 
vattenmöllans inre så att 
man kan visa hur säden 
maldes för hundra år sedan.  
 
Projekt färdigt: 2018-10-01 
 
Sökt stöd: 1,2 miljoner 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Rekreationsområde Makadammen 
 
Projekt: En förstudie för att 
utveckla rekreations-
område med utvecklings-
område Makadammen på 
Söderåsen.  
 
Projekt färdigt: 2017-05-31 
 
Sökt stöd: 469 000 kronor 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Affärsresan 
Projekt: Skapa ett 3-årigt 
program för att lyfta 
näringslivet i Örkelljunga 
kommun. 
 
Projekt färdigt: 2019-10-15 
 
Sökt stöd: 2,9 miljoner 
kronor 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt 

Projekt: Upprustning och 
anpassning av en befintlig 
led runt Åsljungasjön 
 
Projekt färdigt: 2018-01-31 
 
Sökt stöd: 1,7 miljoner 
kronor 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Aktiv livsstil Båstad 
Projekt: Profilera och 
utveckla destination 
Båstad-Bjäre med 
vandrings- och 
cykelaktiviteter 
 
 
Sökt stöd: 4,2 miljoner 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna 
10 nordvästskånska kommuner 

Tack!  
 
Annika Jönsson  
0709-77 33 33 
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Trafikverket  
Marinda Jönsson Norin & Charlotte Lindskog 
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Generaldirektör  
Lena Erixon 

Snabba fakta om Trafikverket 

Nord 

Mitt 

Väst 

Syd 

Stockholm Öst 

Verksamhetsvolym år 2014 i kr 

50 000 000 000 

6 300 anställda, 150 olika yrken 

varav 
Investeringar    21,5 miljarder 
Drift, underhåll och trafikledning 19,5 miljarder 
Övrigt      9,0 miljarder 

Styrelse 
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Sveriges vägar och järnvägar 

11 900 km 
järnvägsspår 

11 400 växlar 

560 stationer för  
på- och avstigning 

98 400 km  
statliga vägar  

41 000 km kommunala 
gator och vägar  

76 100 km 
enskilda 
vägar med 
statsbidrag 

16 500 vägbroar  
4 000 järnvägsbroar  
 

41 färjeleder 
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Vårt uppdrag 

• Ansvarar för långsiktig planering av  
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart 

• Ansvarar för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar 
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Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen 

      Tänk om 
 
Åtgärder som kan 
påverka behov av 
transporter och val 
av transportsätt  

      Optimera  
 
Åtgärder som 
effektiviserar 
nyttjandet av befintlig 
infrastruktur och 
fordon  

      Bygg om 
 
Begränsade 
ombyggnads-
åtgärder 

      Bygg nytt 
 
Nyinvesteringar och 
större ombyggnads-
åtgärder 

1 2 3 4 
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Frågor från Byalagen i Helsingborg 

• Exempel på vad som är på gång i Helsingborgs stad, från 
Trafikverkets sida 

• Hastigheter 
• Hastighetsdämpande åtgärder 
• Gång- och cykelvägar 
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Dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan 
Ängelholm-Maria 

Hemsida: www.trafikverket.se/angelholm-helsingborg  

E-post: angelholm.helsingborg@trafikverket.se  
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Ny hastighet på vägen 

Vem bestämmer om hastigheten på statliga vägar?  
 
Utanför tättbebyggt område 
• Länsstyrelsen beslutar i hastighetsärenden 
• Trafikverket är remissinstans 
 
Inom tättbebyggt område 
• Kommunen beslutar i hastighetsärenden 
• Trafikverket är remissinstans 
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Frågor om hastighet 

Vem bestämmer över hastighetsbegränsningen på enskilda vägar med 
statsbidrag? 
 
Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning beslutas normalt av 
länsstyrelsen 
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Frågor om hastighet 

Finns det någon minsta bred för vägar med 70 km/tim? 
 Nej det finns ingen minsta bredd för bashastighet på en väg, 
 hastigheten regleras utifrån de allmänna reglerna. 

 
Hur många hus måste det finnas på en mindre asfaltväg för att 
hastigheten ska sänkas från 70 km/tim 
 Hastigheten regleras inte med hänsyn till hur många hus det finns. 
 Om det är ”tättbebyggt område” (tbo), se 10 kap 9§ TrF, enligt TrF 
 så kan kommunen besluta om detta och då blir högsta tillåtna 
 hastighet 50 km/tim inom tbo.  
 
 En lägre hastighet kan bli aktuell om det finns särskilda skäl,  t    
 ex att det ligger en skola utanför tbo. Praxis är tydlig att  utanför 
 tbo så gäller bashastighet om det inte finns särskilda  skäl. 
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Bashastighet 
Bashastigheten gäller generellt på alla vägar utom tättbebyggt område 
eller där det inte finns föreskrifter från Trafikverket om högre hastighet.  
 
70 km/tim är högsta tillåtna hastighet och sen har fordonsföraren 
skyldighet att anpassa sin hastighet efter förhållandena på platsen,  
dvs att oftast är det en lägre hastighet som blir aktuell.  

Allmänna regler ur trafikförordningen TrF 3 kap 
14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt 
trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som 
han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. 
15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet  
1. inom tättbebyggt område, 
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena, 
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen, 
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma, 
5. i skarpa kurvor, 
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd, 
7. vid risk för bländning, 
8. vid möte med andra fordon på smala vägar, 
9. vid halt väglag, 
10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning, 
11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen, 
12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen, 
13. där vägarbete pågår, 
14. förbi en olycksplats, samt 
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk. 
• 10 kap 9 § Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. 
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Hastighetsdämpande åtgärder 

• Fysiska hinder 
• ATK 
• Hastighetsskyltar 40 km/tim 
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Gång – och cykelvägar 

Allmänheten 
spelar in 

önskemål till 
kommunen 

Kommunen 
prioriterar i 

cykelvägsplan 

Region Skåne, 
kommun och 
Trafikverket 
prioriterar 

fram en lista 

Trafikverket 
bygger 
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Status: Planering pågår 
 
Nuläge: Upphandling av konsult.  
Vi planerar att arbeta med 
vägplanen från hösten 2016 till 
mitten av 2017.  
 
Byggstart: Planerad till 2018. 
 
Klart: Årsskiftet 2018/2019. 
 

Gång- och cykelväg väg 1370, Mörarp – Påarp 
delen Mörarp - Långeberga 
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Kontaktuppgifter till Trafikverket 

trafikverket@trafikverket.se 
 
Kundtjänst 
0771-921 921  
 
Trafikverket 
Ärendemottagningen 
(Namn på eventuell handläggare eller enhet) 
Box 810 
781 28 Borlänge 
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Trafikverket - Bygdevägar 
Janet van der Meulen, Eva Hast & Svante Berg 
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Bygdevägarna i 
Helsingborg 

Janet van der Meulen 
Svante Berg - Movea 
Eva Hast 
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Bygdevägar Helsingborg 

• Varför och varför här? 
 

• Trafiksäkerhet och Trygghet 
 

• Hur vidare? 
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Trafiksäkerhet och trygghet 

• Beteende  
 

• Hastighet 
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Hastighet 
Sträcka 85% håller denna 

hastighet eller lägre 
85 % håller denna 
hastighet eller lägre 

Effekt på risken att 
dödas eller skadas 
svårt 

Allerums-Hittarp 76 76 2% (i byn) 

Allerum-Hittarp 85 83 -6% 

Påarp-Mörarp 73 72 0% 

Påarp-Mörarp 67 68 8% 

Allerum-Ödåkra 80 77 -15% 

Allerum-Ödåkra 82 79 -13% 

Allerum-Ödåkra 54 53 -4% 

Gantofta-Bårslöv 54 53 -11% 

Gantofta-Bårslöv 80 79 -3% 

Vallåkra-Gantofta 82 80 -11% 

Vallåkra-Gantofta 81 79 -9% 
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Hur vidare? 

• Förbättringar 
 

• Utvärdering vår 2017 
 

• Hastighet, beteende (plats på vägen), upplevelse 
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Fika! 
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Aktuellt inom byarna 
Fredrik Bengtsson, Robert Mason & Andreas Hall 
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2016-11-17 
Sida 47 

Asfaltserbeten i byarna 
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Frågor från Byalagen 
Områdesspecifika ärenden besvaras individuellt via mejl. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Drift och underhåll 
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