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Hej!
Tack för er skrivelse om Kättilsmåla.
Jag ska börja med att klargöra några ansvarsfrågor. Jag ser att er skrivelse även gått till kommunen
och länsstyrelsen och det är bra.
Väg 733 är statlig så Trafikverket ansvarar för vägens skötsel, och tex eventuella fysiska åtgärder.
Kättilsmåla by räknas inte som tättbebyggt område. Det innebär att det är länsstyrelsen som fattar
beslut om eventuella hastighetssänkningar. Själva beslutet om det ska vara tättbebyggt område eller
inte tar kommunen. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att man ska få kalla det för tättbebyggt
område, tex antal fastigheter, och även ett rutnät med bebyggelse. Om Kättilsmåla hade varit
tättbebyggt område så hade kommunen fått tex besluta om hastighetssänkning. (istället för
länsstyrelsen)
Trafikverket yttrar sig både när det gäller hastighet och beslut om tättbebyggt område.
Att göra om det till huvudled är ett länsstyrelsebeslut.
Vi arbetar med hastighetsdämpande åtgärder i en del av våra tätorter, och det är inom tättbebyggt
område. Det krävs att det är mycket trafik, många oskyddade trafikanter som ska ta sig till skola,
affärer, idrottsplatser mm. Det krävs också att vi ska ha en mätning av hastigheten för att konstatera
att det faktiskt är för hög medelhastighet. Våra medel för detta är väldigt begränsade, då det finns
stora behov. Det är Region Blekinges transportinfrastrukturplan som bestämmer vad pengarna på det
regionala vägnätet ska gå till. Väg 733 har ett flöde per dygn som är relativt lågt, endast ca 680 fordon
per dygn. Vi har en mätning från 2016 som säger att medelhastigheten var 51 km/h. Mätpunkten är
strax söder om Giserydsvägen.
I dagsläget har vi inga planerade åtgärder i er by.
På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet.
I och med detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss.

Med vänlig hälsning

Ulrika Jeppsson

