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Nu har vi målat om fem vägsträckor nära dig som bor i någon av byarna runt Helsingborg. 
De nya så kallade bygdevägarna har utformats med breda vägrenar och en körbana. Vi 
har samtidigt sänkt hastigheten till 60 på fyra av de fem sträckorna.

Syftet med bygdevägar är att öka möjligheterna för cyk-
ling genom att ge cyklisterna en tydligare och bredare 
plats på vägen. Cyklister har lika stor rätt som bilister att 
vara på vägen.

När du cyklar eller rider håller du dig precis som vanligt 
på höger sida av vägen, och när du går håller du dig 
förstås på vänster sida. 

Du som kör bil eller annat motorfordon använder för 
det mesta körbanan i mitten. När du får möte och i 
kurvor med dålig sikt saktar du ner och använder även 
vägrenen. Du måste självklart ta hänsyn till cyklister 
och gående på vägrenen – precis som innan den nya 
utformningen.

Vid förmätningar var det många som körde fortare än 
hastighetsgränsen tillåter. Därför gör vi om mätningen 
till hösten. Möjligheten finns att vi därefter kommer att 
vidta hastighetsdämpande åtgärder. 

Efter sommaren hoppas vi att kunna välkomna er på 
ett möte för att informera er mer och för att ta emot 
synpunkter.

Här kan du se hur du kör, cyklar och går på en bygdeväg: 
Trafikverkets webb  eller Youtube (sökord Trafikverket 
Bygdeväg). 

De aktuella sträckorna är:
• Väg 1361 och 1362 Vallåkra-Gantofta
• Väg 1362 Gantofta-Bårslöv
• Väg 1376 Påarp
• Väg 1387 Ödåkra-Allerum
• Allerum Kyrkväg mellan Allerum och Hittarp
Vägutformningen är ett försöksprojekt som genomförs 
av Trafikverket tillsammans med Helsingborgs stad. För-
hoppningen är att vi i Sverige efter detta test kan formu-
lera tydliga riktlinjer om tillämpning och utformning, så 
att vägtypen kan finnas med i Trafikverkets regler för vä-
gars och gators utformning (VGU).

Har du frågor eller synpunkter? 
Kontakta oss gärna!

Trafikverket: 
Janet van der Meulen, projektledare
010-123 60 66 
janet.van-der-meulen-visser@trafikverket.se

Helsingborgs stad: 

Markus N. trafikingenjör  
042-10 50 00.

Vi ber alla att ta hänsyn 
och att anpassa hastig-
heten till situationen 

 – som alltid i trafiken! 

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Skane/2016-062/nu-ar-bygdevagarna-klara/
https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ

