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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 

Lokal trafikföreskift på väg 542 och 546 i Grödby 

Sammanfattning 
Införa 40 kilometer i timmen som högsta tillåten hastighet väg 542 och väg 546 
genom tättbebyggt område Grödby.   
 

Ärendebeskrivning 
Både på det statliga vägnätet och inom kommunerna pågår hastighetsöversyner 
utifrån att det sedan2007 finns möjlighet till mer anpassade hastighetsgränser. 
Inom tättbebyggt område Grödby har ingen sådan översyn gjorts. Genom området 
går två statliga vägar, väg 542 som går från Spångbro genom Grödby till Tungels-
ta samt väg 546 som går från Grödby genom Segersäng och vidare mot väg 73. 
Inom tättbebyggt område Spångbro-Sunnerby respektive Segersäng har hastig-
hetsöversyner gjorts på de aktuella statliga vägarna. Trafikverket har samtidigt 
gjort översyn på vägsträckor som ansluter till tättbebyggt område. I slutet av sep-
tember är högsta tillåten hastighet 30, 40 och 60 km/tim på vägarna 542 och 546 
genom eller i direkt anslutning till Sunnerby och Segersäng. I samband med detta 
arbete har Trafikverket framfört förslag att 40 km/tim ska vara högsta tillåtna has-
tighet på väg 542 och 546 genom Grödby.  
  
När kommunen 2002 beslutade om hastighetsbegränsning till 30 km/tim inom 
tättbebyggt område undantogs väg 542 som därmed fick behålla begränsningen 
till 50 km/tim. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att 40 km/tim på väg 542 och väg 546 genom tätt-
bebyggt område Grödby är en väl anpassad hastighet utifrån vägarnas funktion, 
områdets karaktär och trafikmängd. För att få god efterlevnad och acceptans från 
trafikanterna är det viktigt att hastighetsgränserna känns motiverade.  
 
Inom tättbebyggt område Nynäshamn och Ösmo är högsta tillåten hastighet 40 
km/tim infarten (väg 73) undantagen. Vid skolor och förskolor gäller 30 km/tim. 
Då beslut om 30 km/tim togs för tättbebyggt område Grödby saknades möjlighe-
ten att ha 40 km/tim som hastighetsbegränsning.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
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1 Hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen införs på väg 542 och 546 inom 
tättbebyggt område Grödby. 
 

2 Föreskrifterna ska gälla från och med den 26 november 2012 
 

3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utfärda lokala 
trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut 
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Jan-Ove Östbrink  
Miljö- och samhällsbyggnadschef Arne Persson 

Tf Stadsmiljöchef  
 

Expediering av beslut till: 
- akten 
- stadsmiljöavdelningen 
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