
   

MINNESANTECKNINGAR 1 (3) 

 
Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Thórisson Chris, IVsy3 2019-02-12 0.1 

   
Ärendenummer    

TRV 2018/131429   

   
 

Informationsmöte Kivik - Tätortsåtgärder 
 

 

T
M

A
LL

 0
4

24
 M

in
n

es
an

te
ck

ni
ng

ar
 v

 1
.0

 

Datum för mötet: 2019-02-12 
Närvarande: Chris Thórisson, Anders Johannesson och Karolina von Eggers från 
Trafikverket samt 34 intresserade 
 
 
Information angående planerade åtgärder kring och i Kiviks tätort 
 
Projektledare från Trafikverket, Chris Thórisson, informerar kring de tätortsåtgärder 
som är planerade i och kring Kivik. Chris informerar vidare om de åtgärder som 
Trafikverket utrett vidare sedan Åtgärdsvalsstudien genomfördes mellan åren 2012 och 
2014. Presentationsmaterialet bifogas dessa minnesanteckningar, se bilaga 1. 
 
Följande synpunkter framfördes från allmänheten på mötet: 
 

 Det finns ett stort behov av hastighetsdämpande åtgärder längs riksväg 9 då man 
som boende i Kivik upplever att gällande hastighetsreglering på 40 km/h inte 
efterlevs. Förslag på lösningar som framförs är framförallt utplacering av 
fartkameror och trafikljus liknande de i Degeberga på riksväg 19 vid 
passager/övergångar för gående och cyklister. Andra lösningar som framförs är 
fartgupp och chikaner. Byalaget i Kivik har översänt skrivelse till Trafikverket 
daterad 2019-02-04 angående krav på hastighetssänkande åtgärder genom 
Kivik. 
 
Chris Thórisson svarar att fartgupp och chikaner kraftigt försämrar 
framkomligheten på riksväg 9 och kommer därför inte att bli aktuella. 
Trafikverket tar med sig förslaget om fartkameror samt trafikreglering med 
ljus och undersöker dessa förslag vidare. 

 
 Korsningsproblematiken i korsningspunkten riksväg 9 och väg 1601/Killebacken, 

dvs ”Stärkan”, kommer inte att lösas enbart genom ombyggnad med ett 
vänstersvängfält ute på riksväg 9. Det krävs också åtgärder på väg 
1601/Killebacken där man förbättrar och flyttar utfarter på närliggande 
fastigheter i korsningen utmed 1601/Killebacken för att förbättra situationen. Ett 
förslag som framförs från mötet är att man flyttar utfart från näringsverksamhet 
till Fabriksgatan. Ett annat förslag skulle vara att man anlägger en cirkulation 
istället. 
 
Chris Thórisson svarar att Trafikverket tar framförda synpunkter med sig i det 
fortsatta arbetet och utreder dessa vidare. En cirkulationsplats i 
korsningspunkten är inte aktuell då det innebär stora intrång på kringliggande 
fastigheter och det försämrar framkomligheten avsevärt på riksväg 9 för 
kollektivtrafik och regional trafik. 
 

 Längs Killebacken rinner det mycket vatten och vägen blir ofta hal vintertid 
vilket behöver åtgärdas om busshållplatsen flyttas upp till riksväg 9. Diket på 
västra sidan av korsningen vid ”Stärkan” är vattensjukt och därifrån rinner 
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vatten ner på Killebacken. Utanför den gamla bilhandeln längs väg 
1601/Killebacken är trottoar för smal och detta behöver åtgärdas.  
 
Chris Thórisson svarar att Trafikverket tar framförda synpunkter med sig i det 
fortsatta arbetet och utreder dessa vidare. 
 

 Intrång i fastigheter vid planerat vänstersvängfält blir betydande och ger stor 
påverkan om man tar ner stenmur och befintlig allé. Mötet önskar tydligare 
beskrivning av hur stora intrången blir för planerade åtgärder. 

 
Chris Thórisson svarar att Trafikverket i dagsläget inte kan svara på frågan 
hur stort intrånget blir i respektive fastighet eftersom presenterat material 
endast utgör en skiss. Trafikverket kommer att försöka att minimera intrång i 
fastigheter så långt det är möjligt men att intrång i fastigheter kommer att bli 
aktuella.  
 

 Det är negativt att busshållplatsen flyttas upp till riksväg 9 från Kiviks torg. Detta 
eftersom säkerheten försämras då gående då tvingas passera riksväg 9 där det är 
mycket trafik och hastigheten betydligt högre än trafikreglerade 40 km/h. Det är 
en brant backe från Kiviks torg upp till riksväg 9 vilket gör att det blir besvärligt 
för framförallt äldre att ta sig upp till busshållplatsen nere från Kivik. Gångtiden 
till busshållplatsen förlängs för många när den flyttas ut till riksväg 9. 
 
Chris Thórisson svarar att Trafikverket genomför flytt av busshållplatsen på 
uppdrag av Skånetrafiken som är den myndighet som planerar 
kollektivtrafiken och beslutar om busshållplatser. Skånetrafiken har framfört 
att befintlig placering av busshållplatsen i Kivik inte fungerar tillfredställande 
eftersom framkomligheten att komma ut på riksväg 9 från väg 
1601/Killebacken är svår under turistsäsongen och det är stor problematik med 
Killebacken vintertid vilken gjort att busshållplatsen redan idag flyttas 
tillfälligt upp till riksväg 9 vid tex Kiviks marknad, äppelmarknaden och 
vintertid vid snö, etc. Föreslagen placeringen av busshållplatsen uppe vid 
riksväg 9 är likvärdig placering av busshållplats vid många andra samhällen 
som är befintliga idag. Argumenten för att flytta busshållplatsen är vidare att 
öka framkomligheten för bussen, korta restiden och minska kraftigt svängande 
rörelser för bussen som sänker komforten för resenärerna.  
 

 Esperödsliden behöver breddas på en längre sträcka för vägen är trång och 
besvärlig idag att ta sig fram på och där går mycket bred trafik. Alternativt kan 
man skylta om vägen, genom att varna för smala passager, så att bred trafik 
väljer annan väg. 
 
Chris Thórisson svarar att dessa åtgärder ligger utanför planerade och 
utredda åtgärder men att Trafikverket tar synpunkterna med sig. 
Esperödsliden är en statlig allmän väg vilket gör att den också ska vara farbar 
för allmän trafik.  
 

 Presenterat förslag med nydragning Esperödsallén anses som positivt då den 
idag stora höjdskillnaden vid S-kurvan försvinner. Synpunkt framförs att denna 
åtgärd skulle kunna utföras separat utan vänstersvängfält i korsningen eller 
förändring av Esperödsliden. Bästa förslaget angående problematiken med tung 
trafik ner mot Musteriet som presenterats hittills genom åren. 
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Chris Thórisson svarar att man tar denna synpunkt med sig i det fortsatta 
arbetet. 
 

 Många framför behov av gång- och cykelväg ut mot Stenshuvud. Det är många 
vandrings- och cykelturister som besöker Österlen. Behovet av en säkrare väg 
längs kusten är stor för de oskyddade trafikanterna. Många är positiva till en 
utbyggnad. Mötet framför dock att man önskar se en bättre helhetslösning där 
planerad gång- och cykelväg ansluter in till Kiviks samhälle och ”Kungagraven” 
eftersom det är därifrån huvudparten av gång- och cykeltrafikanter kommer.  
 
Chris Thórisson redovisar för den utredning som Trafikverket gjort med gång- 
och cykelmöjlighet från Esperödsallén där delar av sträckan kräver dispens 
från reservatsföreskrifterna vid Esperöds naturreservat vilket är mycket svårt 
att få. Vidare behövs dispens för biotopsskydd och landskapsbildsskydd och 
området innehåller många rödlistade arter. Området från Kiviks samhälle och 
utmed 1601 har flera stora och kända fornlämningsområdet och utbyggnad 
här kommer att bli mycket kostsam varför denna del har valts bort.  
 

 Från Packeriet finns en ny gång-och cykelväg men denna slutar lite märkligt 
innan korsningen riksväg 9/Esperödsallén/Esperödsliden. Önskemål om att 
denna del förlängs. Möjligheter att förbättra in på bostadsområdet finns vilket 
skulle möjliggöra en bättre helhet. 
 
Chris Thórisson informerar att det är en kommunal angelägenhet och att 
området omfattas av en befintlig stadsplan (äldre detaljplan). 
 

 Mötet framför önskemål om nytt informationsmöte och ju tidigare desto bättre.  
 
Chris Thórisson tar med sig önskemålet. Trafikverket behöver nu stämma av 
inkomna förslag och synpunkter internt och vissa frågor behöver utredas 
vidare innan man har mer information att delge.  

 
 
Vid tangenterna 
 
Chris Thórisson 
Trafikverket IVsy3 
 
  
 
 

Bilaga 1 - Presentationsmaterial 
 


