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Minnesanteckningar 2019-02-04 

Närvarande:  Tobias Gustavsson  TG Ystad kommun (Trafikingenjör) 

Jan Ryd,  JR Nybrostrands byalag 

Georg Persson GP Nybrostrands byalag 

Fleming Eklund FE Nybrostrands byalag 

Rolf Harnert RH Nybrostrands byalag 

 

Syfte Att lyfta frågor om bullerproblematiken, behov av åtgärder på GC-väg längs väg 9 och 

förbättrade kommunikationer samt att försöka hitta framkomliga vägar för att lösa 

problemen. 

Noteringar 

1. Buller längs väg 9 

Alla parter är medvetna om att hastigheten är högre än skyltade 50 km/tim och att detta 

medför ökat buller. Den höga hastigheten beror på vägens standard, där vägbredd och 

avstånd till bl.a. hus påverkar bilisternas beteende. Trafikverket har hittills varit avvisande till 

att vilja lösa problemet.  

Föreslogs att gummipållare eller fartgupp skulle anordnas där hastighetsgränsen börjar. TG 

informerade om att man i vissa fall vill undvika fartgupp eftersom dessa i sig medför 

bullerproblem vid inbromsning och acceleration.  

TG informerade även om att Trafikverket i vissa fall hänvisade till medfinansiering när 

kommunen påtalade angelägna åtgärder. JR föreslog att Byalaget i så fall skulle undersöka 

möjligheterna att  stå för kostnader för inköp av pållare och kommunen monterar om detta 

kunde lösa problematiken. TG lyfter frågan med Trafikverket inför vårens möte mellan 

kommunen och Trafikverket. 

 

TG informerade även om att man kan lämna synpunkter till Trafikverket via deras webbsida,    

https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road 

 

2. GC-väg längs väg 9 

Längs en ca 2 km lång sträcka finns ingen belysning på GC-vägen. Avsaknad av belysning 

medför stor risk för olyckor eftersom cyklisterna blir bländade och kan köra på 

betongkantsavskiljningen mot vägbanan och härvid falla ut i vägbanan.  

Vägen är angiven som huvudcykelstråk i Ystad kommuns ”Cykelplan”. I cykelplanen anges 

även att hela huvudcykelnätet skall vara belyst för att uppfylla kravet på trygghet. Enligt 

uppgift från Kristina Bentz är belysning en fråga för kommunen. TG lyfter frågan inom 

kommunen. 

 

För att minimera risken för olyckor med allvarlig skada är det även viktigt med ett avskiljande 

avbärarräcke mellan GC-vägen och vägbanan. TG lyfter frågan med Trafikverket inför vårens 

möte mellan kommunen och Trafikverket. 

 

3. Kommunikationer 

Byalaget påpekade vikten av att kommunikationerna förbättrades speciellt på kvällar och 

helger t.ex. genom att förlänga linje 5 till Nybrostrand alternativt anordna förbindelse mellan 

Nybrostrand och Köpingebro. Förbindelse till Köpingebro är speciellt viktigt eftersom byarna 

håller på att växa ihop och att Köpingebro i pågående översiktsplanearbete anses vara en 
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serviceort. Diskussion pågår f.n. med Region Skåne om kollektivtrafiken. Ansvarig från 

kommunen är Emma Holgersson.  

 

Ombyggnad av spårområde vid Ystad station kommer att ske under 8 veckor i slutet av 2019 

samt 8 veckor i början av 2020. Detta innebär att tågens slutstation blir Svarte samt att 

bussar kommer att transportera resenärerna vidare till övriga tätorter med tågstationer på 

Österlen. De bussar som kommer att passera Nybrostrand, t.ex. eventuell buss mellan Ystad- 

Simrishamn eller Köpingebro-Ystad via Sandskogen bör ha hållplats inom Nybrostrands 

tätort. TG informerade också om att Västerleden kommer att stängas vid den planskilda 

korsningen med järnvägen eftersom bron skall renoveras. 

 

TG informerade även om att kommunen avser att förbättra vid busshållplatserna genom bl.a.  

bättre busskurer samt cykelställ. 

 

JR föreslog att även Ystad kommun skulle engagera sig i frågan om autonoma bussar t.ex. 

mellan Nybrostrand och Köpingebro på liknande sätt som frågan lyfts i Sjöbo kommun. TG 

undersöker hur frågan hanterats i Sjöbo kommun. 

 

4. Övrigt 

JR informerade om att det inte är omkörningsförbud på hela sträckan inom Nybrostrand. Har 

förekommit olyckor och det är angeläget att omkörningsförbud (heldragen linje) finns inom 

hela den fartbegränsande sträcken. TG lyfter frågan med Trafikverket inför vårens möte 

mellan kommunen och Trafikverket. 

 

FE håller tills vidare kontakt med TG i frågeställningar enligt ovan. 

  

 

 


