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Tyréns Trafikutredningsrapport.

Synpunkter på Trafikutredningsrapport för området kring bl.a. Fredriks väg, Hjärup.

Dessa synpunkter fokuserar på trafikutformningen av och kring Fredriks väg.

Fredriks väg har under lång tid fungerat som infartsgata till Hjärups Centrum och angränsande
bostadsområden. I samband med omvandlingen av butikscentret till Bonums – Hjärups 
BoCenter, byggdes norra delen av Fredriks väg om, med nya P-platser, vändslinga, 
övergångar, skolbusshållplats m.m. till en välfungerande och välplanerad gata för ändamålet 
och dessutom med väldisponerad markanvändning.

Ombyggnaden av gamla Centrum och Fredriks väg innebar också att antalet P-platser, vid 
centrum 60st och vid förskolan Ängslyckan ca 25st sammanlagt 85st, reducerades till 49 nya 
P-platser. Denna P-plats minskning märks mycket tydligt på vardagar när alla verksamheter är
igång. Då parkeras det hej vilt på bl.a. Fredriks väg och Jöns väg, med stora 
framkomlighetsproblem som följd och dålig sikt. Detta trafikkaos och parkeringskaos som 
uppstår är förenat med många risker. Dagligen är det femton till tjugo bilar som inte får någon
riktig P-plats.

I rapporten föreslås en framtida möjlig ombyggnad och avsmalning av Fredriks väg, som vi 
dock inte tror kommer att avhjälpa kaoset.

Fredriks väg, delen från Jöns väg till Stallvägen, har i sin nuvarande form på många sätt 
fungerat bra. 
Utmärkt asfalterad bredd, som ger god sikt, jämt slitage i asfalten då det inte blir hjulspår som
orsakar halka och starkt slitage. Lätt vid snöröjning. Ger god framkomlighet.

För att komma till rätta med dessa trafikproblem föreslår vi följande för aktuell delsträcka 
från Jöns väg till vägbulan vid Stallvägen.

- Nuvarande asfalterade bredd ligger kvar. Idag ca 2m målad gångbana på vardera sidan om ca
6m bred körbana.

- På den östra sidan, mot Hjärupskroken, blir den målade gångbanan kvar som nu.
- På den västra sidan målas gångbanan om till parkeringsträcka. Parkering vardagar 7 -17.
- Mellan trädraden och belysningsstolparna på den västra sidan anläggs (gräs idag) en ny två 

meter bred gång och cykelbana, antingen i singel eller asfalterad. På detta sätt erhålls en 



säkrare gångbana för skolbarnen, hundrastarna, m.fl. och med god anslutning till redan 
befintliga gång/cykelbanor.

Sista biten av Fredriks väg, den korta delen mellan vägbulan vid Stallvägen och 
Lommavägen, som sedan den kraftigt avsmalnades för några år sedan, numera kantas av 
leriga vattenpölar och uppkörd gräsplan.

För att snygga till denna del och underlätta för gående och bybor, som väntar på samåkning, 
kunde man återbredda vägen, men med betonghålsten, så gräs kan växa emellan, och så att 
kanterna inte körs upp så fort ett lite bredare fordon lyckas köra utanför den smala vägen. Vi 
vill inte bara ha det säkert vi önskar också ha det snyggt och helt runt omkring oss i Hjärup.

All omläggning behöver inte nödvändigtvis till punkt och pricka följa den för tillfället 
gällande normen vid omläggning av gator. God anpassning till nuvarande situation är väl så 
bra.

Det kunde också pigga upp med någon utsmyckning eller annorlunda utformning i anslutning 
till infarten. Varför inte två smala tegelstens pelare kolonner ca 3 meter höga med lykta 
ovanpå. En kolonn på vardera sidan av Fredriks väg, vid själva infarten direkt vid 
Lommavägen, som en Port eller Grindstolpar – Välkomnande och fartdämpande. 
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