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Förord 

Trivector fick i mars 2020 i uppdrag av Simrishamns kommun att ta fram en 

Mobility management-plan för Kivik. Planen ska föreslå kostnadseffektiva åt-

gärder som kan genomföras för att minska trycket från främst besökstrafik och 

godstransporter under högsäsong.  

Arbetet har genomförts av Trivector i nära samarbete med en arbetsgrupp hos 

kommunen bestående av Anna Bartels (projektledare och landskapsarkitekt), Er-

ica Johansson (infrastrukturstrateg), Staffan Bergström (trafikingenjör) och Eli-

sabeth Bringsäter (trafikingenjör). Från Trivectors sida består arbetsgruppen av 

Karin Neergaard (projektledare), Caroline Ljungberg, Erika Johansson, Pernilla 

Hyllenius (kvalitetsgranskare) och Anna Berg (beläggningsstudier). För mät-

ningar av trafikflöden ansvarade Trafikia. 

Åtgärderna har även diskuterats på en workshop tillsammans med politiker, re-

presentanter från näringsliv (Kiviks camping och Buhres), byalag och skola samt 

Skånetrafiken och Trafikverket. Därutöver har intervjuer genomförts med repre-

sentanter för byalaget och näringslivet - Buhres och Kiviks musteri. 

Lund  

2020-12-16 
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Sammanfattning 

Denna Mobility management-plan för Kivik innehåller nulägesanalys och för-

slag på kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras för att minska trycket 

från främst besökstrafik och godstransporter under högsäsong.  

Nulägesanalysen visar att det är högt tryck på bilparkeringsplatserna i Kivik. 

Bristen på vägvisning till de platser som finns leder också till något ojämn be-

läggning och söktrafik. Det är trångt om utrymme för gående och cyklister i cen-

trala Kivik. Längs de centrala stråken är hastigheten reglerad till 40 km/h i cen-

trala Kivik, vilket gör att det inte är lämpligt att blanda cykeltrafik med biltrafik 

som idag. Längs Tittutvägen där många rör sig saknas även gångbana. Avsaknad 

av cykelväg längs Bredarörsvägen begränsar möjligheten att cykla till flera mål-

punkter. Cykelväg längs Bredarörsvägen ingår dock i planerade åtgärder, vilket 

kan skapa fler cykelmöjligheter. Kollektivtrafiken i form av Skåneexpressen 3 

(Kristianstad-Simrishamn) fungerar väl för målpunkter i centrala Kivik, men 

gångavståndet är långt mellan busshållplats och viktiga målpunkter som Kiviks 

musteri och Stenshuvud (drygt 3 km). 

Åtgärdsförslagen för Kivik har delats upp i olika åtgärdsområden samt i kort och 

medellång sikt. Flera åtgärder är enkla och förhållandevis billiga och kan göras 

på kort sikt, exempelvis information och vägvisning för bilparkering, tidsregle-

ring av parkering, förbättrad information och service till gående och cyklister 

samt information om hållbara färdsätt på besökssidor. Dessa åtgärder framförallt 

bidrar till att sprida ut trafiken på fler parkeringsplatser och därmed minska 

trycket i hamnområdet där många rör sig. 

På medellång sikt finns förslag om att skapa nya parkeringsytor vid väg 9 som 

på sikt kan omvandlas till ”mobilitetshubbar” som fungerar som ankomstpunkter 

till Kivik med tillgång till skyttelbusstrafik och cykeluthyrning samt toaletter och 

turistinformation. En skyttelbusservice kan vara ett viktigt komplement till den 

befintliga kollektivtrafiken då den gör det möjligt för fler att resa kollektivt även 

de som vill besöka flera målpunkter i Kivik. Denna typ av åtgärd innebär att det 

är möjligt att avlasta och minska parkeringsytorna i centrala Kivik och därmed 

minska biltrafiken och skapa ett mer gång- och cykelvänligt område runt hamnen 

med utvidgad bilfri zon under tider med högt besökstryck. I tabell nedan redovi-

sas en översikt av åtgärderna. 

  



ii 

 Trivector Traffic 

 

Tabell  Översikt föreslagna åtgärder. Kort sikt (2021-2022). Medellång sikt (2023-2025). Uppskat-
tade kostnader, exklusive arbetstid, eventuella markarbeten och moms. 

Typ Åtgärd Ansvar Kort 
sikt 

Medel-
lång sikt 

Kostnad       
(tusen kronor) 

Informat-
ion 

Informera om hållbara besöks-
resor 

Simrishamns kommun, 
besöksmålen   

x  0 

Parkering Öppna upp parkeringen vid Re-
ningsverket och skolan 

Simrishamns kommun 
 
 

x  10 

Parkeringsreglera (tid/husbil)  Simrishamns kommun x  10 

Informera om bilparkering Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  30 

Nya parkeringar längs väg 9 i 
Kivik 

Simrishamns kommun  x Ej bedömt 

Digital realtidsinformation Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

 x Ej bedömt 

Gång och 
cykel 

Förbättra information och ser-
vice 

Simrishamns kommun x  150 

Stöd ökad cykeluthyrning  Simrishamns kommun x  50 

Sänkt hastighet Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  10 

Separera gång- och cykelbana  Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  50 

Gångbana Tittutvägen Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

 x Ej bedömt 

Gångfartsområde hamnen Simrishamns kommun  x Ej bedömt 

Förbättra drift och underhåll Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  Ej bedömt 

Kollektiv-
trafik 

Öka turutbudet för Skåneex-
pressen 3 

Skånetrafiken x x 0 

Anpassa tidtabellen i Sim-
rishamn 
 

Skånetrafiken x  0 

Marknadsför gaffeltur Stenshu-
vud-Kivik 

Simrishamns kommun, 
besöksmålen 

x x Ej bedömt 

Skyttelbuss i Kivik Simrishamns kom-
mun/Skånetrafiken/nä-
ringslivet 

 x 250-300/år 

Gods Reglera varuleveranser  
 

Simrishamns kom-
mun/näringslivet 

x  <10 

Dialog med åkerierna Näringslivet (Sim-
rishamns kommun) 

x x 0  

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 
1.2 Uppdraget 1 

2. Situationen i Kivik 3 

2.1 Beskrivning av nuläget 3 
2.2 Planerade fysiska åtgärder 5 
2.3 Trafikmätningar 7 
2.4 Kollektivtrafikresande 9 
2.5 Trafiksäkerhet mätt i olyckor 10 
2.6 Parkeringarna i Kivik och beläggning på dessa 10 
2.7 Näringslivets godstransporter 12 
2.8 Planer och situationen i framtiden 12 

3. Åtgärdsförslag för Kivik 13 

3.1 Informationsåtgärder 14 
3.2 Parkeringsåtgärder 14 
3.3 Åtgärder för ökad och säker gång och cykling 21 
3.4 Åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet 28 
3.5 Åtgärder för godstrafiken 33 
3.6 Övergripande effektbedömning 34 

4. Slutsatser och rekommendationer 35 

4.1 Slutsatser 35 
4.2 Rekommendation för nästa steg 35 
4.3 Bedömning av effekter och konsekvenser 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



1 

 Trivector Traffic 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Kivik i Simrishamns kommun har under sommartid, speciellt vid olika evene-

mang, många besökare som kommer med bil eller husbil. Till detta kommer varu-

transporter och godstrafik från stora företag i närområdet. Konflikterna mellan 

de många besökarna, de året-runt-boende samt den tunga trafiken kan skapa 

otrygghet och sämre trafiksäkerhet.  

Kommunen påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sim-

rishamns kommun 2011, och i och med detta såg kommunen ett behov av att göra 

ett långsiktigt ställningstagande för väg 9 genom Kivik. Kommunen inledde ett 

samarbete med Trafikverket, Kiviks musteri, byalagen i området, räddningstjäns-

ten, polisen, Region Skåne samt Skånetrafiken och samarbetet resulterade i en 

åtgärdsvalsstudie, ”Trafiksituationen i Kivik”. Ambitionen med åtgärdsvalsstu-

dien var att hitta en helhetslösning för trafiksituationen i Kivik. Ett medfinansie-

ringsavtal har tecknats mellan Trafikverket och Simrishamns kommun. Avtalet 

omfattar sex åtgärder där en av åtgärderna är att ta fram en Mobility Manage-

ment-plan (MM-plan).  

1.2 Uppdraget  

Detta uppdrag handlar om att ta fram en MM-plan för Kivik. Målet för projektet 

är att komma fram till åtgärdsförslag enligt steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen som 

kan göra trafiksituationen mer hållbar för näringslivets transporter, boende och 

besökare. 
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Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om 

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan på-

verka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Exempel på 

åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter, 

subventioner, samverkan, resfria möten, hastighetsgräns, samordnad distribut-

ion, information, marknadsföring, resplaner och program och så vidare. 

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Exempel på åtgärder: omfördelning 

av ytor, busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar, särskild drift, samordnad 

tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare och så vidare. 

3. Bygg om 

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, 

breddning, plattformsförlängning, förbigångsspår, stigningsfält, muddring i far-

leder, ITS-lösningar, planskilda korsningar, uppställningsspår med mera. 

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare ste-

gen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Exempel 

på åtgärder: nya järnvägar, dubbelspår, förbifart, ny motorväg, farledsinveste-

ring, centrala kombiterminaler, cirkulationsplats, nya stationslägen, BRT-lös-

ningar, elmotorvägar, förbindelser till flygplatser, busskörfält, nya mötesspår 

med mera. 
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2. Situationen i Kivik  

2.1 Beskrivning av nuläget 

Under sommartid och vid olika evenemang ökar trafiken i Kivik kraftigt. Det 

handlar framförallt om personbilar och husbilar. Förutom dessa fordon sker ett 

stort antal varutransporter och godstrafik till och från stora företag i närområdet. 

Konflikterna mellan de många besökarna, de fastboende samt den tunga trafiken 

skapar otrygghet och sämre trafiksäkerhet. Högsäsong i Kivik är under somma-

ren, men andra stora besökstider är påsken då konstrundan på Österlen pågår, 

och äppelmarknaden på hösten. 

Ett av de större evenemangen i Kivik är Kiviks marknad, med 120 000 – 150 000 

besökare under två dagar i juli varje år. Det gör att Kiviks marknad är Sveriges 

största marknad, med över 800 knallar och utställare. Under dessa dagar är 

trycket högt på parkeringsplatser i hela Kivik. 

Ett ständigt välbesökt resmål är Kiviks musteri, som ligger precis utanför Kivik, 

i anslutning till norra delen av Stenshuvuds nationalpark. Inne i Kivik, nere i 

hamnen, finns den populära restaurangen och fiskbutiken Buhres på Kivik, och 

ett antal andra verksamheter, som lockar fordon ner i hamnområdet.   

Tillgänglighet med bil 

En stor del av besökarna sommartid kommer med bil till Kivik. Huvudsaklig väg 

till Kivik är väg 9. Under högsäsong tredubblas trafiken på Väg 9 genom Kivik 

och ligger på ca 9 000 fordon per dygn, se avsnitt 2.3. De flesta kör ner till Kiviks 

hamn från väg 9 via Killebacken, se Figur 2-1. Andra möjliga anslutningar till 

Kiviks hamn är via Vitemölla och Tittutvägen (norr om Kivik), och söderifrån 

via Bredarörsvägen som går mellan Kiviks Musteri/Stenshuvud norra och Kivik.  
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Figur 2-1 Vägar, cykelvägar och hållplatslägen i Kivik 2020.  

 

Tillgänglighet med kollektivtrafik 

Det finns idag tre busshållplatser i Kivik, två längs väg 9: Kivik vandrarhemmet 

(Tittutbacken) och Kivik Agdelundsvägen (Moriabacken), samt en vid torget, se 

Figur 2-1. I samband med nytt superbusskoncept flyttas hållplatsen vid torget 

upp till väg 9 och hållplatserna Kivik vandrarhemmet och Kivik tas bort, se Figur 

2-2.  

Hållplatserna trafikeras idag av Skåneexpressen 3 (Kristianstad-Simrishamn), en 

gång i timmen hela året (två i timmen vissa tider), samt av buss 573 som dock 

troligtvis kommer läggas ned. Från torget ned till hamnen är det ca 3-4 minuters 

promenad (300 m), från väg 9 blir det 7 minuters promenad. Tillgängligheten 

med kollektivtrafik till målpunkter i centrala Kivik är därmed bra. Många som 

besöker Kivik vill även besöka Kiviks musteri eller Stenshuvud. Det är mer än 3 

km mellan närmaste hållplats och Stenshuvud respektive Kiviks musteri och 

gångbana saknas längs vägen. Det gör att kollektivtrafiken inte blir ett realistiskt 

alternativ för de flesta besökare till dessa viktiga målpunkter. Sommartid är det 

trots avstånden en hel del som använder hållplatsen Mellbys skola, som ligger 

närmast Stenshuvud, se avsnitt 2.4. 
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Figur 2-2  Vägar, cykelvägar och kommande hållplatslägen i Kivik. 

 

Tillgänglighet med cykel och till fots 

Det finns en ny cykelväg mellan Ravlunda och Kivik. Längs med Killebacken 

finns en smal kombinerad gång- och cykelbana. En del cyklister väljer också att 

cykla ned mot hamnen vid campingen/Tittutbacken. Cykelbana saknas på Bre-

darörsvägen för att ta sig vidare till Kiviks musteri och Stenshuvud. Den delen 

ingår dock i planerade åtgärder, se avsnitt 2.2.  

Inom Kivik kan det sommartid vara trångt om utrymme för gående och cyklister. 

Den kombinerade gång- och cykelbanan längs Killebacken är smal och på Titt-

utvägen saknas gångbana. Samtidigt är hastigheten längs dessa gator reglerad till 

40 km/h. 

Både den nationella sydostleden för cyklister och skåneleden för vandrare passe-

rar genom Kivik. Skåneleden går exempelvis längs Tittutvägen och Bredarörs-

vägen. Sydostleden leds in i Kivik vid Killebacken förbi torget och passerar sö-

derut via en mindre väg parallell med väg 9. 

2.2 Planerade fysiska åtgärder 

Simrishamns kommun inledde 2012 ett samarbete med Trafikverket, Kiviks 

musteri, byalagen i området, räddningstjänsten, polisen, Region Skåne och Skå-

netrafiken, vilket resulterade i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). I medfinansierings-

avtalet som följde med denna ÅVS finns ett antal åtgärder i den statliga infra-

strukturen planerade: 
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1) Väg 1613: justering av S-kurva vid Esperöd samt förbättrade mötesmöj-

ligheter. 

2) Väg 1601 samt längs enskilda vägen till Kiviks musteri: gång- och cykel-

väg med enklare standard samt förbättrade mötesmöjligheter. 

3) Tätortsåtgärder på väg 9 genom Kivik: vänstersvängfält, busshållplats och 

pendlarparkering.  

 

Figur 2-3 Planerade åtgärder i den statliga infrastrukturen (1) justering av S-kurva vid Esperöd, (2) 
gång- och cykelväg Bredarörsvägen och (3) tätortsåtgärder i Kivik.  

 

Utöver åtgärderna i den statliga infrastrukturen finns ytterligare åtgärder: 

 Ansöka om sänkt hastighet till 40 km/h på väg 1601 och 1613 (Bredarörs-

vägen och Esperödsallén).  

 Förbättrade parkeringsmöjligheter och infartsparkeringar vid/i anslutning 

till väg 9. 
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2.3 Trafikmätningar  

Trafikflöden 

För att ta reda på trafikflöden i området genomfördes trafikmätningar på tre olika 

platser under en vecka i juli 2020. Mätningarna genomfördes på Tittutvägen, Eli-

selundsvägen och Bredarörsvägen. I Figur 2-4 syns dygnstrafiken för respektive 

punkt (fet stil), samt Trafikverkets mätningar i området från tidigare år. Trafik-

verkets mätningar avser årsdygnstrafik (ÅDT). 

 

Figur 2-4 Trafikmätningar – mätningar i juli 2020 gjorda av Trafikia (1 vecka), samt Trafikverkets mät-
ningar från 2008 och framåt som visar årsdygnstrafik (ÅDT), hämtade från vägtrafikflödeskar-
tan.   

 

Under maxtimmen på Tittutvägen juli 2020 var trafikflödet 256 bilar (kl. 13:00-

14:00). Motsvarande siffror för Eliselundsvägen var 387 bilar (kl. 13:00-14:00) 

respektive 243 bilar (kl. 14:00-15:00) för Bredarörsvägen.   
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Figur 2-5 Säsongsvariation på väg 9 enligt Trafikverkets mätningar från 2019. Årsdygnstrafiken (röd 
linje) är ca 3700 fordon per dygn, men under sommarsemestertiden är trafiken ca 8 500 for-
don per dygn. 

Hastighet 

Reglerad hastighet på Tittutvägen, Eliselundsvägen och Bredarörsvägen i cen-

trala Kivik är 40 km/h, förutom utanför skolan vid Eliselundsvägen där det är 30 

km/h1. I juli när trafiken är som störst hålls denna hastighet mycket väl på de 

flesta sträckorna. På Tittutvägen och Eliselundsvägen är medelhastigheten långt 

under den reglerade hastigheten, vilket talar för en sänkt hastighetsgräns. 

 På Tittutvägen var medelhastigheten 21 km/h vid mättillfällena (1 vecka 

i juli 2020), 85-percentilen var 24 km/h och nära 0 procent hastighetsö-

verträdelser.  

 På Eliselundsvägen uppmättes en medelhastighet på 21 km/h, 85-per-

centilen var 23 km/h och även på denna sträcka var det nära 0 procent 

överträdelser.  

 På Bredarörsvägen var motsvarande siffror 34 km/h i medelhastighet, 85-

percentilen var 37 km/h samt 12 procent hastighetsöverträdelser. Nästan 

alla hastighetsöverträdelser sker mellan klockan 22 på kvällen och 

klockan 7 på morgonen, det vill säga när det är mycket lite trafik ute. 

 På väg 9 genom Kivik är reglerad hastighet 40 km/h. Enligt Trafikverkets 

senaste mätningar från 2019 är medelhastigheten under juli 42 km/h, nå-

got högre under oktober (ca 44 km/h) och generellt högre på natten än 

dagen.  

 
1 Reglerad hastighet är 40 km/h öster om väg 9 med undantag för utanför skolan där det är 30 km/h. På Bred-
arrsvägen utanför tättbebyggt område är den reglerade hastigheten 50 respektive 70 km/h. 
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Figur 2-6 Väg 9 genom Kivik, har hastighetsbegränsning 40 km/h. Foto: Karin Neergaard. 

2.4 Kollektivtrafikresande 

Kollektivtrafikresandet i Kivik ökar kraftigt under sommarmånaderna. I juli när 

resandet är som högst i Kivik är antalet påstigande resenärer mer än dubbelt så 

högt som i oktober. Störst skillnad är det för hållplatserna som ligger i utkanten 

av Kivik kopplat till vandrarhem, camping och Stenshuvud, se Tabell 2-1. Hela 

Skåneexpressen 3 ökar sitt resande under sommaren. 

Tabell 2-1 Resor per hållplats/linje i Kivik enligt Skånetrafiken qlikview. Resor antas vara påstigande*2. 
Avrundat till 10-tal. Totalt antal resor 573+SkE3. *Inom parentes redovisas resor enbart för 
Ske3. 

Linje/hållplats Resor* i juli 2019 Resor* i okt 2019  Juli jämfört 
med okt 

Skåneexpressen 3 – Kristianstad-Simrishamn 
(hela linjen) 

70 550 43 890 60% 

573 Simrishamn-Kivik  (hela linjen) 3 850 5 080 -24% 

Kivik Vandrarhemmet (campingen) 360 (360*) 70 (70*) 410% 

Kivik Agdelundsvägen (Moriabacken) 1 730 (1730*) 430 (430*) 300% 

Kivik Torget 7 174 (6 410*) 3 030 (2 410*) 140% 

Kivik Skogsdala (Stenshuvud Norra & Kiviks 
musteri- drygt 3km) 

2 230 (2110*) 530 (470*) 320% 

Mellby skola (Stenshuvud Naturum- drygt 3 
km) 

1710 (1 420*) 650 (540*) 160% 
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2.5 Trafiksäkerhet mätt i olyckor 

Under tioårsperioden juni 2010-juni 2020 har det inte inträffat några dödsolyckor 

i Kiviks tätort. År 2018 inträffade en allvarlig olycka, en singelolycka med cykel. 

I övrigt är det måttliga olyckor och lindriga olyckor som rapporterats2. De flesta 

olyckor med måttlig eller lindrig skada berör fotgängare (flest) eller cyklister och 

är till stor del singelolyckor. Enbart två olyckor har inträffat med motorfordon 

och oskyddad trafikant. Singelolyckorna beror ofta på löst grus eller is/halka. 

Singelolyckorna är till stor del koncentrerade till de större rörelsestråken: Eli-

selundsvägen och Killebacken (främst fotgängare) samt Moriabacken (främst cy-

klister). 

2.6 Parkeringarna i Kivik och beläggning på dessa 

Beläggningen mättes under två dagar i juli, 14 juli och 16 juli, då antalet bilar 

som stod parkerade på de olika parkeringarna i Kivik räknades. I Figur 2-7 visas 

de parkeringar där inventeringen genomförts (plats 1-7). Totalt finns det på dessa 

parkeringar ca 240 platser. Två av parkeringarna har omärkta platser (2,3), vilket 

gör att det ibland är svårt att uppskatta antalet möjliga platser och använda kapa-

citeten optimalt.  

 

Figur 2-7 Större parkeringar i Kivik. Parkering (4) är privat/för Buhres kunder, men i övrigt är alla allmänt 
tillgängliga.  

 

Några slutsatser från inventeringen var att de flesta parkeringarna hade en hög 

beläggning nästan hela tiden3. Högst beläggning var det kring lunch (kl. 13–14), 

vilket stämmer med trafikräkningarna. Högst belagda är parkeringarna i hamnen, 

främst längs Tittutvägen, där det förekommer parkering på båda sidor av vägen 

(enbart tillåtet ena sidan). Det förekommer även otillåten parkering på andra 

 
2 Källa: STRADA datauttag 2010-06-01 till 2020-06-01, polis- och sjukhusrapporterade olyckor. 
3 Det ska påpekas att det var fint väder vid tillfället för studien. 
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gator. Parkeringarna vid Kungagraven och Rusthållsvägen skulle kunna använ-

das mer. Idag letar många sig ned till hamnen och Tittutvägen först och söker sig 

vidare efter det. Om även parkeringen vid Reningsverket (söder om Rusthållsvä-

gen) öppnas upp för allmänheten skulle trafiken kunna fördelas på fler parke-

ringar.  

Anordnad cykelparkering i cykelställ saknas på flera platser i Kivik, trots att 

många tar sig till Kivik med cykel. Parkering för motorcyklar saknas, dessa står 

på parkeringsplats för personbil och tar upp onödigt mycket plats. 

I Figur 2-8 visas maxbeläggningen per dag för respektive parkering och i Figur 

2-9 visas medelbeläggningen. Parkeringarna på Tittutvägen (nr 5 och 6) har vid 

båda mättillfällena helt full eller nästintill full beläggning.  

 

Figur 2-8  Högsta beläggningsgrad under dagen för de två mättillfällena.  

 

  

Figur 2-9  Beläggningsgrad medel för de två mättillfällena.  
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Figur 2-10 Tittutvägen, juli 2020. Parkering vänster sida i bild är tillåten. Foto: Karin Neergaard. 

 

2.7 Näringslivets godstransporter 

Kiviks musteri är en av de verksamheter i Kivik som förutom besökstrafik alstrar 

en hel del godstransporter. De har sedan genomförande av ÅVS:en/dialogen med 

Trafikverket genomfört ett antal åtgärder för att minska sina godstransporter. 

Bland annat har de bytt centrallager från äppelriket till Kristianstad, samt bytt till 

större fordon.  

Buhres, som får en del varuleveranser nere i hamnen, har en dialog med sina 

leverantörer om att de ska leverera varor till butik och restaurang före klockan 

10. 

2.8 Planer och situationen i framtiden  

Det finns 855 folkbokförda i Kivik, fördelade på 330 fastigheter. 302 fastigheter 

saknar folkbokförda. Sommargäster är ej inräknade i detta och som nämnts tidi-

gare tredubblas trafiken sommartid. 

I de detaljplaner som är på gång i Kivik kan det byggas ca 40 bostadshus, varav 

en del är fritidshus. Med två personer i hushållet skulle det innebära att antalet 

folkbokförda ökar till ca 900.   

 

Den stora ökningen bedöms dock besökare stå för, då besöksnäringen ökar kon-

tinuerligt. Mellan 2008 och 2020 tyder trafikräkningarna inne i Kivik på en ök-

ning med 20 procent. Ytterligare 10 år fram i tiden kan antalet besökare förvän-

tas öka ännu mer.  

 

Idag finns det 240 tillgängliga parkeringsplatser i Kivik på de större parkering-

arna, exklusive kantstensparkering. Med parkeringen vid reningsverket skulle 

antalet platser kunna utökas med ca 150. En ny detaljplan för campingen möjlig-

gör för 150 husbilsplatser samt p-platser som kan användas vid evenemang. En 

ny detaljplan vid Stärkan möjliggör för fem pendelparkeringsplatser varav en 

plats anpassas för rörelsehindrade.   
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3. Åtgärdsförslag för Kivik 

Åtgärdsförslagen för Kivik har delats upp i olika åtgärdsområden samt i kort och 

medellång sikt, se översikt i Tabell 3-1. Flera åtgärder är enkla och förhållandevis 

kostnadseffektiva och kan göras på kort sikt, exempelvis sådant som rör inform-

ation och reglering. På medellång sikt finns förslag om att skapa nya parkerings-

ytor vid väg 9 som på sikt kan omvandlas till ”mobilitetshubbar” som fungerar 

som en ankomstpunkt till Kivik med tillgång till skyttelbusstrafik, cykeluthyr-

ning och information om lämpliga promenadslingor och cykelstråk. 

Tabell 3-1 Översikt föreslagna åtgärder. Kort sikt: 2021-2022. Medellång sikt 2023-2025. Uppskattade 
kostnader, exklusive arbetstid, eventuella markarbeten, moms. 

Typ Åtgärd Ansvar Kort 
sikt 

Medel-
lång sikt 

Kostnad       
(tusen kronor) 

Informat-
ion 

Informera om hållbara besöks-
resor 

Simrishamns kommun, 
besöksmålen   

x  0 

Parkering Öppna upp parkeringen vid Re-
ningsverket och skolan 

Simrishamns kommun 
 
 

x  10 

Parkeringsreglera (tid/husbil)  Simrishamns kommun x  10 

Informera om bilparkering Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  30 

Nya parkeringar längs väg 9 i 
Kivik 

Simrishamns kommun  x Ej bedömt 

Digital realtidsinformation Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

 x Ej bedömt 

Gång och 
cykel 

Förbättra information och ser-
vice 

Simrishamns kommun x  150 

Stöd ökad cykeluthyrning  Simrishamns kommun x  50 

Sänkt hastighet Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  10 

Separera gång- och cykelbana  Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  50 

Gångbana Tittutvägen Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

 x Ej bedömt 

Gångfartsområde hamnen Simrishamns kommun  x Ej bedömt 

Förbättra drift och underhåll Simrishamns kommun/ 
Trafikverket 

x  Ej bedömt 

Kollektiv-
trafik 

Öka turutbudet för Skåneex-
pressen 3 

Skånetrafiken x x 0 

Anpassa tidtabellen i Sim-
rishamn 
 

Skånetrafiken x  0 

Marknadsför gaffeltur Stenshu-
vud-Kivik 

Simrishamns kommun, 
besöksmålen 

x x Ej bedömt 

Skyttelbuss i Kivik Simrishamns kom-
mun/Skånetrafiken/nä-
ringslivet 

 x 250-300/år 

Gods Reglera varuleveranser  
 

Simrishamns kom-
mun/näringslivet 

x  <10 
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Typ Åtgärd Ansvar Kort 
sikt 

Medel-
lång sikt 

Kostnad       
(tusen kronor) 

Dialog med åkerierna Näringslivet (Sim-
rishamns kommun) 

x x 0  

 

3.1 Informationsåtgärder 

Förslag på åtgärder på kort sikt 2021-2022: 

 Informera om hållbara besöksresor 

 

Information om hållbara resor på besökssidor 

Det är av stor vikt att potentiella besökare tidigt får information om vilka möj-

ligheter det finns till att välja hållbart resande. På olika webbsidor för evene-

mang, besöksmål och allmän turistinformation, bör information om hur man tar 

sig till Kivik på ett hållbart sätt synas tydligast och överst, även om det inte är 

det vanligaste sättet att ta sig dit. Sådana metoder har visat sig ha en faktisk på-

verkan på hur människor beter sig genom så kallad ”Nudgingeffekt”. Därför re-

kommenderas det att lyfta hur man tar sig till besöksmålet med kollektivtrafik 

och cykel överst följt av väganvisningar med bil och var det går att parkera.  

Information om lämpliga tider att besöka platser utifrån trängselaspekten kan 

lämpligen också finnas här.  

Ansvar: Simrishamns kommun (turistbyrån) och besöksmålen.  

Kostnad: Tid för att uppdatera webbsidor. 

När: Kort sikt 2021 -2022. 

3.2 Parkeringsåtgärder  

Förslag på åtgärder på kort sikt 2021-2022: 

 Öppna upp parkeringar vid Reningsverket och skolan för besökare 

 Parkeringsreglera (tid och husbil) 

 Informera om parkering 

 

Förslag på åtgärder på medellång sikt 2023-2025: 

 Nya parkeringar längs väg 9 i Kivik 

 

Öppna upp parkeringar vid Reningsverket och skolan för besökare 

Ytan vid Reningsverket (se nr 8 i Figur 3-1) öppnas upp för allmänheten under 

högsäsong. På så sätt kan parkeringarna nere i hamnen avlastas. Ytan vid Re-

ningsverket kan nås via Bredarörsvägen-Hölvägen. Denna åtgärd bör 
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genomföras i kombination med åtgärderna som avser information och vägvisning 

samt reglering längre ned.  

 

Figur 3-1 Parkeringarna vid Reningsverket och skolan inringade i rött. 

 

Vid Reningsverket skulle uppskattningsvis minst 150 p-platser rymmas. Antalet 

platser beror dock på hur parkeringsytan kan utformas. Vid Reningsverket skulle 

även plats för husbilar kunna ordnas, därmed skulle parkeringen vid Rusthålls-

vägen kunna avlastas från dessa.  

Piratenskolans parkering på Bredarörsvägen har ibland tillfälligt upplåtits även 

för besökare utanför skoltid.  Förslaget är att permanenta användandet av skolans 

parkering under kvällar, helger och lov.  

På sikt kan fler parkeringar längs väg 9 tillskapas, se avsnitt 3.2. 

Ansvarig för åtgärden: Simrishamns kommun 

Kostnad: Mindre kostnad för vägmärken om parkering, mindre än 10 000 kr. 

(Om parkeringsräcken för att markera platser på parkeringen vid Reningsverket 

önskas bedöms kostnaden bli runt 100 000kr, men då minskar flexibiliteten i an-

vändningen av ytan).  

När: Kort sikt 2021-2022 
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Figur 3-2 Parkeringen vid Reningsverket. Denna kan nås via Bredarörsvägen-Hölvägen eller från ham-
nen. Foto: Anna Bartels. 

Parkeringsreglera (tid och husbil) 

Idag finns få regleringar av parkeringsplatserna i Kivik. En åtgärd som kan infö-

ras på kort sikt för att öka omsättningen på de mest attraktiva platserna i hamnen 

är tidsbegränsning. De besökare som vill stanna längre hänvisas till parkeringar 

längre från hamnen. Genom att parkera en bit ifrån hamnen gynnas troligtvis 

även fler verksamheter. Husbilar hänvisas till platser utanför de mest centrala 

delarna. 

Parkeringsplatser som är lokaliserade centralt och i hamnen får en tillåten parke-

ringstid på 4 timmar och ytterligare några regleras till 8 timmar:  

 Parkeringsplats 4,5,6 och 7 (se Figur 3-2): 4-timmarsbegränsning och re-

glering med vägmärke Parkering klass 1, vilket innebär att enbart vanliga 

personbilar tillåts parkera, inga husbilar4. Parkeringsplats 4 är dock privat 

för Buhres kunder så den råder inte kommunen över. Privat markparke-

ring kan regleras genom att avtala parkeringsövervakning på kvarters-

mark med hjälp av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Bevak-

ningsföretaget kan då gå in för att hjälpa till att reglera platsen. 

 Parkeringsplats 2,3 och 8: 8-timmarsbegränsning. Parkeringsplats 3 an-

vänds ofta av dagsfiskare, vilket gör nuvarande tidsreglering på 8 timmar 

föreslås vara kvar, och även omfatta plats 2 och 8.  

 

 
4 Befintlig bom vid parkering på Rusthållsvägen ersätts med vägmärke Parkering klass 1. 
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Figur 3-3  Förslag på tidsreglering och reglering parkering klass ej, dvs. för personbil, ej husbil, på be-
fintliga och kommande/möjliga p-platser. 

 

Om föreslagen tidsreglering inte är tillräcklig för att ordna och styra trafiken bör 

parkeringsavgifter övervägas på de mest centrala parkeringarna. Det kan också 

vara ett sätt att finansiera utökad bevakning och andra åtgärder i denna plan. 

Ansvar: Simrishamns kommun samt på kvartersmark, markägaren. 

Kostnad: Ca 10 000 kr för tilläggsskyltar. Kostnad exklusive moms. 

När: Kort sikt 2021-2022 (tidsreglering och reglering husbilar). Parkeringsavgif-

ter kan övervägas på medellång sikt.  

 

Figur 3-4 Parkering vid Rusthållsvägen, där fri höjd är begränsad. Bommen föreslås ersättas med väg-
märke Parkering klass 1. Foto: Anna Bartels. 
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Informera om bilparkering 

För att skapa en bra trafiksituation i Kivik är det av stor vikt att det finns tydlig 

vägvisning som minskar söktrafik i hamnen och som minskar trycket på de högst 

belastade parkeringsplatserna vid Tittutvägen. Genom att exempelvis hänvisa 

tydligare till Kiviksgraven och parkeringen vid Reningsverket om denna öppnas 

upp5 minskar söktrafik i hamnen och det blir lättare att hitta parkering. Följande 

åtgärder föreslås: 

 Information med karta om parkeringsmöjligheter i Kivik på kommu-

nens/turistbyråns webbsida - de största parkeringarna. Till denna sida kan 

även andra besöksmål länka/s. 

 Information om parkeringar i karttjänster såsom GoogleMaps och Eniro. 

 Vägmärken för vägvisning till parkering placeras ut på strategiska platser, 

se övergripande förslag på kompletteringar respektive ny vägvisning i Fi-

gur 3-5. För trafik som kommer från väg 9 föreslås exempelvis vägvisning 

kompletteras med hänvisning till parkering vid Kungagraven.   

 Husbilar hänvisas till parkeringarna 1 och 8, samt i senare skede de even-

tuella nya parkeringsplatserna vid väg 9 (orange), se även åtgärden Par-

keringsreglering.  

 

Figur 3-5  Till inringade parkeringsplatser kan tydligare vägvisning underlätta. Svart box avser befintliga 
platser med p-skyltar där komplettering föreslås, röd avser förslag på nya platser. Kom-
mande/möjliga parkeringsytor i orange. 

 

Ansvar: Simrishamns kommun. Trafikverket måste dock godkänna åtgärden 

där deras vägområde berörs.  

 

 
5 Se tidigare förslag om att öppna upp denna parkering. 
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Kostnad: Uppskattningsvis ca 30 000 kr för vägvisning på tre platser med väg-

visningsskyltar, stolpar och montering. Kostnader exklusive moms, markarbeten, 

projektering.  

När: Kort sikt 2021-2022 (vägvisning till parkeringar). På längre sikt eventuellt 

digitalt system, med mobilapplikationer. 

 

Figur 3-6 Idag är vägvisningen till parkering ganska sparsam och som syns i bilden enbart till hamnen 
i detta fall.  

Nya parkeringar längs väg 9 i Kivik 

Kommunen äger mark längs väg 9 i Kivik som kan nyttjas som parkeringsplatser, 

dels en yta intill campingen (nr. 10) där det finns ett planförslag med en ställyta 

för ca 150 husbilsplatser, samt en yta vid Päronlunden (nr. 11), se Figur 3-7. 

Genom att anlägga platser utanför de mest centrala delarna minskar biltrafiken i 

hamnen och det skapas bättre möjligheter för gående och cyklister.  

I anslutning till de nya parkeringarna bör information om parkeringsmöjligheter 

sättas upp för att locka besökare till dessa parkeringar.  

Parkeringsytorna skulle på sikt kunna utvecklas till ”mobilitetshubbar” med till-

gång till skyttelbusservice, se åtgärd i avsnitt 3.3, cykeluthyrning, toaletter och 

turistinformation med utmärkta promenadslingor och cykelstråk. 

Ansvar: Simrishamns kommun. Trafikverket måste dock godkänna åtgärder som 

berör deras vägområde (vägmärken för parkering).  

Kostnad: Ej bedömd, beror på behov av markarbeten och vilken service som 

ska erbjudas på platsen.  
 

När: Medellång sikt 2023-2025. På längre sikt eventuellt digitalt system, med 

mobilapplikationer. 
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Figur 3-7  Tänkbara nya parkeringsytor för besökare i anslutning till väg 9, nr 10 vid campingen och nr 
11 vid Stärkan/Päronlunden, samt förslag på kompletterande/ny parkeringsvägvisning. 

 

Digital realtidsinformation om parkering 

En möjlig utveckling av parkeringsinformationen är ett digitalt system där plat-

serna på större parkeringar räknas och information förmedlas digitalt till mobil-

applikationer för att ge besökare en överskådlig överblick om den aktuella par-

keringssituationen, samt eventuellt till digitala parkeringsledningsskyltar i Kivik. 

Ett alternativ till att räkna fordon är att med kameror visa bilder i realtid av hur 

parkeringssituationen på plats ser ut6.  

Kostnad: Totalkostnad ej bedömd, beror på val av teknik och omfattning. Räk-

nare kostar ca 50 000 kr per in/utfart. Första skylten inklusive mobil dataöver-

föring ca 50 000 kr. Månadsavgift med en anläggning och två skyltar ca 2 000 

kr. 
 

När: Medellång sikt 2023-2025.  

Övriga åtgärder som diskuterats 

Åtgärder som diskuterats men som inte bedömts vara genomförbara eller priori-

terade är exempelvis tillfälligt sänkt hastighet på väg 9 mellan Ravlunda och Ki-

vik vid hög trafikbelastning och omledning av genomfartstrafik förbi Kivik i 

samband med evenemang som Kiviks marknad. 

  

 
6 https://www.europarc.org/case-studies/nudging-towards-sustainable-mobility-behaviour-in-urban-nature-desti-
nations-park-hawk-mobile-information-service/ 
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3.3 Åtgärder för ökad och säker gång och cykling 

Förslag på åtgärder på kort sikt 2021-2022: 

 Förbättra information och service till gående och cyklister 

 Stöd cykeluthyrningen  

 Förbättra drift och underhåll  

Förslag på åtgärder på medellång sikt 2023-2025: 

 Sänkt hastighet centrala Kivik  

 Separera gång- och cykelbana 

 Gångbana Tittutvägen 

 Gångfartsområde hamnen 

 

Förbättra information och service till gående och cyklister 

I Kivik finns cykelvägvisning för sydostleden och Skåneleden som passerar ge-

nom Kivik (se exempel Figur 3-9), men information och service till gående och 

cyklister kan förbättras.  

Översiktstavlor/stadskartor 

I takt med att nya parkeringsytor utanför de centrala delarna byggs ut ökar beho-

vet av att leda gående och cyklister rätt och skapa trevliga promenadstråk och 

slingor. För att förbättra vägvisning föreslås att befintlig turistinformation på tor-

get (se Figur 3-10) och i hamnen anpassas till gående och cyklister med över-

siktstavla/stadskarta över Kivik där lämpliga promenadstråk – gärna i form av 

slingor, markeras ut (jämför exempelvis Hälsans stig), och där lämpliga cykels-

tråk markeras tillsammans med besöksmål. Översiktstavlor föreslås även vid 

campingen, Stärkan i samband med ny hållplats, hamnen och Kungagraven.  

Vid tavelplatserna bör det även finnas information om cykelkartan, genom hän-

visning till webbsida, tillgång till tryckt karta eller information om var den kan 

fås tryckt (QR-kod), information om cykeluthyrning, cykelparkering (se nedan), 

samt gärna cykelpump. 

Vägvisning gående  

Vägvisningsskyltar för gående som visar till besöksmål bör placeras ut för att 

underlätta promenad mellan besöksmål och inte minst mellan nya parkeringar 

utanför centrala Kivik till besöksmål. En mer detaljerad vägvisningsplan kan be-

höva tas fram, men exempel på platser där vägvisning bör finnas är torget, Ki-

viksgraven, Reningsverket, hamnen, vid campingen samt Stärkan/Päronlunden.   
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Figur 3-8  Översiktstavlor/stadskartor, med utmärkta promenadslingor och cykelstråk samt turistinform-
ation, placeras ut vid Stärkan, Campingen, Torget, hamnen och Kungagraven, där även ser-
vice såsom cykelpump och cykelparkering kan erbjudas.  

 

 

Figur 3-9 Cykelvägvisning för nationella sydostleden som passerar Kivik finns redan, men vägvisningen 
bör kompletteras med vägvisning till lokala besöksmål som kan nås till fots och med cykel. 
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Figur 3-10 Torget i Kivik mars 2020, busshållplatsen kommer flytta upp till väg 9 i samband med genom-
förande av superbusskoncept. Här frigörs då plats för annat. Informationstavla finns redan, 
men bör kompletteras med stadskarta med fokus på promenadslingor och cykelstråk till be-
söksmål. Foto: Anna Bartels. 

 

Figur 3-11 Cykelkartor finns idag, och sådana bör vara tillgängliga via översiktstavlorna (tryckt/QR-kod). 

 

Cykelparkering 

Idag saknas cykelparkering i Kivik vid viktiga målpunkter och antalet platser där 

det finns är få. För att uppmuntra till cykling som färdmedel är det av stor vikt 

att det finns goda cykelparkeringsmöjligheter. Cykelparkeringar föreslås därför 

anläggas och utökas i anslutning till viktiga målpunkter och hållplatser såsom vid 

tavlorna i hamnen och på torget och vid lekplatsen. Cykelparkering vid ny håll-

plats anordnas i samband med superbusskonceptet. Uppföljning av efterfrågan 

för cykelparkering löpande och utbyggnad med fler platser efter hand kan behö-

vas. 
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Sammanfattning 

Ansvar: Simrishamns kommun.  

Kostnad: Ca 150 000 kr för 30 cykelparkeringsplatser, två cykelpumpar, fem 

översiktstavlor/stadskartor och tio vägvisningstolpar för gående/cyklister med 

skyltar och montering. Kostnad exklusive moms, projektering, bygglov och 

markarbete. 

När: Kort sikt 2021-2022. 

Stöd cykeluthyrningen  

En väl fungerande cykeluthyrning är viktigt för att uppmuntra till hållbart re-

sande. Idag finns flera möjligheter att hyra cykel i Kivik via campingen eller 

andra privata aktörer. Även hotell och pensionat hyr ut cyklar. I Ravlunda finns 

också en större cykeluthyrningsverksamhet.  

Åtgärden innebär att hjälpa befintliga näringar inom cykeluthyrning att utvecklas 

genom att stödja med paketering av erbjudanden och gemensam marknadsföring. 

Önskvärt hade varit ett kunna erbjuda cykeluthyrning i anslutning till kollektiv-

trafik och till de större parkeringarna. Intresse hos befintliga cykeluthyrare för 

att utöka verksamheten i linje med detta bör därför undersökas.  

Ansvarig: Simrishamns kommun i samverkan med involverade cykeluthyrnings-

aktörer, samt turistattraktioner som kan bidra med marknadsföring av tjänsten till 

sina besöksmål.  

Kostnad: Tid för dialog, stöd och marknadsföringsinsatser. Information- och 

marknadsföringsmaterial uppskattningsvis 50 000 kr. Åtgärden samordnas med 

Information om hållbara besöksresor och Förbättra information och service till 

gående och cyklister. 

När: Dialog inleds på kort sikt 2021 -2022. 

Exempel: I staden Bremerhaven, Tyskland, har man kombinerat en cykelstation 

där man kan parkera och/eller hyra cyklar med turistinformation. Det har bidragit 

till att cykeluthyrning har blivit mer attraktiv för turister, men också till fler cy-

klister överlag i staden. 

 

Förbättra drift och underhåll  

För samtliga de sträckor som används flitigt av gående och cyklister, bör drift- 

och underhållsrutinerna ses över så att antalet singelolyckorna kan begränsas7.  

Ansvar: Simrishamns kommun. 

När: Kort sikt 2021-2022. 

 
7 Enligt avsnitt 2.5 sker många singelolyckor med gång och cykel på dessa avsnitt. 
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Sänkt hastighet öster om väg 9 

För att göra gång och cykling lättare och tryggare i centrala Kivik föreslås sänkt 

hastighet från 40 km/h till max 30 km/h i hela centrala Kivik, öster om väg 9. 

Det omfattar bland annat det centrala stråket Killebacken-Tittutvägen. Sänk-

ningen motiveras av att gång och cykel bör vara ett prioriterat färdsätt inom 

tätort. Då gatuutrymmet ej medger separat cykelbana vilket är rekommenderat 

för hastigheter över 30 km/h enligt TRAST8, föreslås därför sänkt hastighet för 

att cykling ska kunna ske i blandtrafik på ett säkrare sätt. Dessutom passerar såväl 

Skåneleden som Sydostleden stråk som omfattas av detta förslag till sänkning.  

En möjlighet för att ytterligare prioritera cyklisterna är att införa det nya vägmär-

ket för cykelgata där påbjuden hastighet är 20 km/h (se faktaruta). Fortsatt dialog 

med Trafikverket, som är väghållare för sträckan Killebacken-Tittutvägen, krävs. 

Trafikverket är generellt tveksamma till sänkning av hastigheter då det anses på-

verka framkomligheten negativt9. Det pågår dock en dialog gällande kommunalt 

väghållaransvar för dessa vägar. Om kommunen tar över vägarna har kommunen 

full bestämmanderätt gällande vilka åtgärder som ska göras.  

Från och med 1 december 2020 har kommuner möjlighet att i lokala trafikföre-

skrifter reglera en gata eller vägsträcka som cykelgata. På cykelgator är högsta 

tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen och fordon får inte parkeras på ga-

torna. Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykel-

gatan och förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafi-

ken. Med cykelgator kan kommuner främja cykeltrafik på gator med blandtrafik, 

utan att utesluta motorfordonstrafik. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta 

stadsmiljöer där exempelvis en ny cykelbana inte fysiskt får plats. 

Därutöver föreslås även gångbana längs Tittutvägen (mellan hamnen och lek-

platsen), samt separering av gång- och cykelbana, se vidare åtgärder nedan. 

Ansvar: Simrishamns kommun i samråd med Trafikverket som är väghållare.  

När: Kort sikt 2021-2022, dialog med Trafikverket. 

Separerad gång- och cykelbana Killebacken  

Längs Killebacken finns idag en smal kombinerad gång- och cykelbana, se Figur 

3-12. Ytor för gående och cyklister kan enkelt separeras med vit linje.  

Om hastigheten regleras till 30 istället för 40, kan det även finnas utrymme att ta 

från körbanan på Killebacken för breddning av gång- och cykelbanan.  

 
8 Trafikverket, SKL, Boverket, Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 
9 Kontakt med Sara Lundgren, samhällsplanerare Trafikverket, 21 okt 2020 
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Figur 3-12 Killebacken ned mot hamnen. Smal kombinerad gång- och cykelbana på ena sidan (höger i 
bild). Ytor för gående och cyklister kan enkelt separeras med vit linje. På denna del kan visst 
utrymme för breddning finnas om hastigheten sänks. Foto: Karin Neergaard. 

 

Kostnad: Separering med vit linje ca 50 000 kr Killebacken, exklusive moms, 

projektering, ändring i föreskrifter och ansvar.  

När: Medellång sikt 2022-2024. 

Gångbana Tittutvägen 

Bättre gångmöjligheter längs Tittutvägen är önskvärt med tanke på den stora 

mängden besökare som rör sig här till fots under vissa tider på året. Befintligt 

utrymme på vägen och dess kanter, medger dock inte plats för gångbana längs 

hela sträckan10. För att få plats med gångbana eller gång- och cykelbana måste 

därför hela ytan mellan hamnkioskerna och fastigheterna på andra sidan Tittut-

vägen omdisponeras. Detta skulle kunna utredas i samband med gångfartsområde 

i hamnen. Ett alternativ för att få plats med gångbana kan också vara ett enkel-

rikta Tittutvägen (vilket då kan omfatta även Brogatan) och leda ut trafiken via 

Vitemölla. Detta måste i såfall utredas närmare då det kan innebära onödigt långa 

omvägar för trafiken och negativ påverkan i Vitemölla. 

Ansvar: Simrishamns kommun i samråd med Trafikverket som är väghållare. 

Kostnad: Ej bedömt, vidare utredning av alternativ föreslås. 

Gångfartsområde i hamnen 

Idag är vägvisning och utformning i hamnområdet vid äppelmarknaden otydlig 

och plottrig. Här finns såväl separat kombinerad gång- och cykelbana som infart 

 
10 Tittutvägen har idag en körbanebredd på ca 5,5 m, vilket inte medger plats för separat gång- och cykelbana. 
Att enbart använda kanten/grönytan väster om Tittutvägen räcker inte då den varierar i bredd från 0,5-5 m. 
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för bilar till Buhres och övriga parkeringar vid Rusthållsvägen. Här föreslås ett 

enhetligt gestaltat gångfartsområde.  

Idag är stora delar av området hamnen- Tittutvägen bilfritt under Äppelmark-

naden och bilar hänvisas till parkeringar i utkanten av Kivik. Denna åtgärd skulle 

på sikt kunna utvidgas till att omfatta även högsäsong under sommaren. Nya par-

keringsmöjligheter i utkanten av Kivik längs väg 9 gör en sådan förändring möj-

lig.  

 

Figur 3-13 Zonen från Tittutvägen ned mot hamnen. Här måste bilar kunna passera till Buhres parkering 
och till Rusthållsvägen. Foto: Anna Bartels. 

 

Ansvarig för åtgärden är Simrishamns kommun. Samverkan krävs dock med be-

rörda fastighetsägare/verksamheter i anslutning. 

Kostnad: Ej bedömt, beror mycket på kvalitet i gestaltning och materialval. 

När: Medellång sikt 2022-2024. 

Övriga åtgärder som diskuterats 

Cykelpaketresor är ett exempel på åtgärd som diskuterats men som redan genom-

förs i stor utsträckning och därför inte ansetts relevanta att utveckla mer inom 

ramen för MM-planen.  
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3.4 Åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet 

Förslag på åtgärder på kort sikt 2021-2022: 

 Öka turutbudet på Skåneexpressen 3 (genomförande 2022-2024) 

 Anpassa tidtabellen för Skåneexpressen 3 till anslutningar i Simrishamn 

 Marknadsför gaffeltur  

Förslag på åtgärder på lång sikt 2023-2025: 

 Skyttelbuss i Kivik 

Öka turutbudet på Skåneexpressen 3  

Turutbudet på Skåneexpressen 3 (SkE3) är idag en tur i timmen alla dagar året 

runt, med en extra tur under vissa delar av rusningstrafiken. Sommartid är resan-

det från Kivik högre än under övrig tid. Det är oklart hur beläggningen ser ut 

under maxtimmen. För att öka kollektivtrafikresandet är ett utökat turutbud med 

två bussar i timmen en viktig åtgärd. I samband med att linje 573 läggs ned bör 

därför möjligheten till två turer i timmen på SkE 3 utredas. Med två turer i tim-

men ökar kollektivtrafikens attraktivitet och erfarenheter visar att det är bättre att 

satsa på en stark linje istället för två svagare parallella.  

Förslag på åtgärd är därför att utreda två turer i timmen på SkE3 tillsammans 

med Skånetrafiken 

Ansvar: Skånetrafiken och Simrishamns kommun. 

Kostnad: Ej bedömd, men bör kunna genomföras med samma kostnad som nu-

varande trafik med 573 och SkE3.  

När: Kort sikt 2021 utredning och dialog med Skånetrafiken. Genomförande 

2022-2024. 

Anpassa tidtabellen för Skåneexpressen 3 

En stor del av besökarna till Stenshuvud och Kivik kommer troligtvis från 

Lund/Malmö-regionen. För att öka kollektivtrafikresandet till Kivik är det därför 

viktigt att tidtabellerna vid bytet i Simrishamn stämmer överens och att tidtabel-

len är enkel att förstå, det vill säga går samma minuttal alla dagar. Idag fungerar 

bytena utmärkt i riktning norrut från Simrishamn till Kivik alla dagar11, medan 

bytena i riktning norrut inte fungerar bra på helgen12. En omläggning borde göras 

så att minuttalen blir samma på helgerna som de idag är på vardagarna. En sådan 

omläggning ökar inte kostnaderna, men skulle kunna öka resandet.  

 
11 Pågatågslinje 6 från Lund/Malmö är i Simrishamn minuttal 36, bussen SkE3 till Kivik/Kristianstad avgår mi-
nuttal 49=bra.  
12 På vardagar sker ankomst med SkE 3 till Simrishamn minuttal 36 och sedan avgår tåget minuttal 47, vilket 
är bra. På helgen däremot blir väntetiden mer än 30 minuter, då sker bussankomsterna till Simrishamn minut 
12 och tåget avgår inte förrän minut 47. 
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Förslag på åtgärder är därför att anpassa turerna bättre enligt ovan till Pågatågs-

linje 6 från Lund/Malmö, samt vid utökad trafik på linje SkE3 om möjligt an-

passa till SkE 5 från Lund13.  

Ansvar: Skånetrafiken och Simrishamns kommun. 

Kostnad: Ingen extra kostnad.  

När: Kort sikt, tidsjustering av helgtrafiken bör kunna genomföras till december 

2021 om dialog påbörjas i början på året.  

Marknadsför gaffeltur Stenshuvud-Kivik som del av upplevelsen  

Gör vandringen till en del av resan. Åtgärden innebär att som en utveckling av 

åtgärden Information om hållbara besöksresor, särskilt marknadsföra möjliga 

gaffelturer för att öka kollektivtrafikresandet. Fördelen med kollektivtrafik 

gentemot egen bil är att du kan gå av på en hållplats och stiga på, på en annan 

och på så sätt skapa en ”gaffeltur”. En gaffeltur skulle kunna vara Mellby skola 

– Stenshuvud Naturum – genom Stenshuvud (upp på de olika huvudena) – ned 

till Stenshuvud norra/Kiviks musteri- vidare till Kiviks tätort och hem via nya 

busshållplatsen vid väg 9 (idag Torget). 

Det bör noteras att det idag saknas separata gångbanor och en trafiksäker gång-

väg längs sträckorna. Gång- och cykelbana längs Bredarörsvägen planeras till 

2023. Möjligheten till säkra gångmöjligheter mellan Mellby skola och Stenshu-

vud Naturum bör utredas närmare. 

Ansvar: Marknadsföring av gaffelturen och kollektivtrafikmöjligheter görs på 

Turistbyrån och på de olika besökssidorna som är berörda, bland annat Stenshu-

vuds hemsida. Åtgärden samordnas med Information om hållbara besöksresor. 

När: Kort sikt 2021-2022: utredning förbättrade gångmöjligheter Mellby skola -

Stenshuvud Naturum. Medellång sikt 2023-2025: marknadsföring (och förbätt-

rade gångmöjligheter Bredarörsvägen).  

Skyttelbuss i Kivik  

För att förbättra möjligheten att åka kollektivt till besöksmål som idag ligger 

långt från hållplats (Stenshuvud) föreslås en skyttelservice. En sådan service kan 

även täcka in nya parkeringar längs väg 9 och på så sätt erbjuda en park & ride-

lösning. 

Skyttelservicen består förslagsvis av en buss eller ett mindre fordon som ansluter 

till hållplatser, nya parkeringar längs väg 9 och besöksmål. En lämplig slinga 

anpassas till busstiderna för SkE3, vilket innebär minst en tur i timmen, eller två 

om turtätheten på SkE3 förbättras. Slingan bör inte bli för lång utan anpassas till 

en tur om 30 minuter.  

Lämplig start skulle kunna vara vid den nya parkeringsytan vid campingen/Ki-

viks vandrarhem. Denna yta skulle kunna bli en slags mobilitetshubb och 

 
13 En ny tur skulle kunna gå minuttal 19 från Simrishamn, vilket då är anpassat till SkE 5 från Lund som an-
kommer Simrishamn minuttal 10 minuter,  
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ankomstpunkt till Kivik norrifrån. En skyttelbuss som går mellan Kivik vandrar-

hemmet, via Torget till Kiviks Musteri och Stenshuvud norra, skulle med en me-

delhastighet om ca 15 km/h (inklusive stopp) ta 14 min, det vill säga ca 30 min 

tur och retur, se exempel i Figur 3-14. En annan möjlig slinga skulle kunna vara 

att skyttelbussen följer väg 9 söderut och ansluter till Stenshuvud naturum. 

Denna slinga blir betydligt längre, och innebär att enbart timmestrafik är möjlig 

med ett fordon. Fördelen är att den då ansluter till den mest besökta delen av 

Stenshuvud med naturum och badplatsen.  

I liknande upplägg, se exempel längre ned, finansieras skytteltrafiken till stor del 

av näringslivet, en möjlighet som bör undersökas även här och som kan påverka 

rutten.  

 

Figur 3-14 En skyttelbuss som går mellan Kivik vandrarhemmet (busshållplats för SkE3 där även ny 
parkering föreslås), via Torget till Kiviks Musteri och Stenshuvud norra, skulle ta ca 30 min 
tur och retur. 

Ansvar: Simrishamns kommun i samverkan med lokala aktörer, såsom Skånetra-

fiken, Kiviks taxi, turistbyrån samt privata företag som vill vara med och medfi-

nansiera.  

Kostnad: Kostnaden uppskattas till 250-300 000 kr per år räknat på ca 90 dagars 

trafik med 8 dubbelturer per dag14 och ett mindre fordon 15. I kostnaden inklude-

ras förarkostnader (ca 150 000 kr), fordonskostnader (ca 70 000 kr) och mark-

nadsföringskostnader (ca 50 000 kr).  

Exempel på skytteltrafik i andra kommuner   

Det finns en del exempel på liknande åtgärder i andra kommuner. Nedan beskrivs 

Palmtåget i Trelleborg (samma typ av fordon som Sillatåget i Simrishamns kom-

mun) och Åkturen i Varberg.  

Palmtåget och Palmbussen i Trelleborg 

 
14 8 dubbelturer/dag 15-juni15 aug, plus vid påsk och äppelmarknad och helger 1 maj-15 juni och 15 aug-30 
sept, ger ca 7 500 vagnkm 
15 mindre fordon ca 80 kr/mil för avskrivning, skatt, försäkring, drivmedel och slitage/reparationer 
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Palmtåget är ett mindre fordon (litet ”tivolitåg”) ägt av en privat företagare och 

som körs mellan utvalda målpunkter i Trelleborg varje sommar sedan 2013. To-

talt har tåget plats för 40 resenärer, och det körs med en hastighet av 20-25 km/h. 

Palmtåget kör under sommarhalvåret mellan slutet av juni och slutet av augusti 

med åtta turer om dagen sju dagar i veckan. 

Skytteltrafiken finansieras till cirka 50 procent av näringslivet och resterande 50 

procent av kommunen. Åkturen är gratis för resenärer. De totala kostnaderna per 

säsong beräknas vara cirka 250 000 kronor.   

 

 

Figur 3-15 Palmtåget i Trelleborg. 

 

Det finns en ytterligare variant på skytteltrafik i Trelleborg, Palmbussen. Det är 

ett större fordon än Palmtåget, en engelsk dubbeldäckare som kör mellan Trelle-

borg och Smygehuk. Palmbussen är finansierad på samma sätt som Palmtåget.  

Åkturen i Varberg  

Bussen Åkturen kördes i Varberg på sommarhalvåret åren 2018-2020. Åkturen i 

Varberg startades då det finns många målpunkter utanför Varberg som är svåra 

att nå med kollektivtrafik. Många kommer med tåg till Varberg, men kunde inte 

ta sig vidare till besöksmålen med kollektivtrafiken.  
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Figur 3-16 Åkturen i Varberg. 

 

Bussen Åkturen gick en slinga förbi större besöksmål som till exempel Ästad 

vingård, Öströö fårfarm och världsarvet Grimeton radiostation, och en del mindre 

besöksmål.  

Från 1 maj till 15 juni gick turen på helger, mellan 15 juni och mitten av augusti 

var det sommartabell och då gick turen varje dag, därefter gick den på helgerna 

fram till sista september. Bussen körde 4 turer per dag. Hela turen som startade 

vid järnvägsstationen tog 2 timmar, och busstiderna var anpassade till tågtiderna.  

Det lades ner mycket arbete på marknadsföring för att nå ut till potentiella rese-

närer, och besöksnäringen i området fick färdiga utskick och material att dela ut 

till kunder. Företagen uppmanades att göra inlägg om åkturen i sina kanaler.  

Det kostade ungefär 500 000 kronor per år att hålla trafiken igång. De två första 

åren finansierades av bidraget från Jordbruksverket, det tredje och sista året fi-

nansierade kommunen själva bussen. Erfarenheter från projektet är att det är vik-

tigt med ett starkt samarbete med den regionala kollektivtrafiken för att kunna 

driva ett sådant här projekt.  
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3.5 Åtgärder för godstrafiken 

Reglera varuleveranser i tid och rum  

Idag sker reglering på eget initiativ av privata aktörer i området, men det saknas 

tydliga riktlinjer och regler som gäller generellt i området. Verksamheter försö-

ker i dialog med sina leverantörer styra leveranser till tider för att undvika kon-

flikter med skolbarn och sommartrafik, vilket för verksamheterna i hamnens ex-

empelvis innebär att leveranser huvudsakligen ska ske kl. 9-10 sommartid. 

Förslaget innebär att kommunen reglerar godstrafiken i de lokala trafikföreskrif-

terna och sätter upp skyltar i hamnen för att tydliggöra när varuleveranser är till-

låtet.  

Ansvar: Simrishamns kommun.  

Kostnad: Kostnad för vägmärken, mindre än 10 000 kr. 

När: Kort sikt 2021-2022. 

Dialog med åkerierna 

Kommunicera vägval med åkerierna, exempelvis att de tar ”rätt väg” via Esperöd 

när uträtning av kurvan är åtgärdad. 

Ansvar: Kiviks musteri.  

Kostnad: Tid för dialog. 

När: Kort sikt 2021-2022. Genomförs löpande. 
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3.6 Övergripande effektbedömning  

I Tabell 3-2 redovisas en övergripande effektbedömning av åtgärderna, dels ef-

fekten på bilanvändningen totalt, dels effekten på lokala trafikproblem såsom 

trängsel och parkeringskaos. Generellt bedöms effekten på den totala bilanvänd-

ningen som låg, men den positiva effekten på lokala trafikproblem är generellt 

större. Enskilda åtgärder har generellt liten effekt, medan ett paket med flera åt-

gärder har större effekt.  

Tabell 3-2 Övergripande effektbedömning av åtgärderna. 

Typ Åtgärd Effekt på bilan-
vändning 

Effekt på lokala tra-
fikproblem 

Informat-
ion 

Informera om hållbara besöksresor Låg Låg 

Parke-
ring 

Öppna upp parkeringen vid Reningsverket 
och skolan 

Låg Medel 

Parkeringsreglera (tid/husbil)  Låg Medel 

Informera om bilparkering Låg Medel 

Nya parkeringar väg 9  Låg Medel-hög* 

Digital realtidsinformation Låg Medel 

Gång 
och  
cykel 

Förbättra information och service Låg-medel* Låg-medel* 

Stöd ökad cykeluthyrning  Låg-medel* Låg-medel* 

Sänkt hastighet Låg Medel 

Separera gång- och cykelbana  Låg Låg 

Gångbana Tittutvägen Låg Låg-medel* 

Gångfartsområde hamnen Låg Medel 

Förbättra drift och underhåll Låg Låg 

Kollek-
tivtrafik 

Öka turutbudet för Skåneexpressen 3 Låg-medel* Låg 

Anpassa tidtabellen i Simrishamn 
 

Låg-medel* Låg 

Marknadsför gaffeltur Stenshuvud-Kivik Låg Låg 

Skyttelbuss i Kivik Låg-medel* Låg-Medel* 

Gods Reglera varuleveranser  
 

Låg Låg** 

Dialog med åkerierna Låg Låg-medel 

Paket med åtgärder som avser information, reglering, 
bättre standard gång, cykel, kollektivtrafik 

Låg-medel Medel-hög 

*Den högre effekten om åtgärden kombineras med andra åtgärder - kombinationen information, regle-
ringar och ökad standard på alternativ ger högre effekt tillsammans. **Görs delvis redan, därav låg. 
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4. Slutsatser och rekommendationer  

4.1 Slutsatser 

Nulägesanalysen visar att det är högt tryck på bilparkeringsplatserna i Kivik. 

Bristen på vägvisning till de platser som finns leder också till ojämn beläggning 

och söktrafik. Det är trångt om utrymme för gående och cyklister i centrala Kivik. 

I centrala Kivik är hastigheten reglerad till 40 km/h, vilket gör att det inte är 

lämpligt att blanda cykeltrafik med biltrafik som idag. Längs Tittutvägen där 

många rör sig saknas även gångbana. Avsaknad av cykelväg längs Bredarörsvä-

gen begränsar möjligheten att cykla till flera målpunkter. Cykelväg längs Breda-

rörsvägen ingår dock i planerade åtgärder, vilket kan skapa fler cykelmöjligheter. 

Kollektivtrafiken i form av Skåneexpressen 3 (Kristianstad-Simrishamn) funge-

rar väl för målpunkter i centrala Kivik, men gångavståndet är långt mellan buss-

hållplats och viktiga målpunkter som Kiviks musteri och Stenshuvud (drygt 3 

km) och turtätheten kan förbättras. 

På kort sikt är de mest prioriterade åtgärderna att minska söktrycket och trafiken 

i hamnen där många besökare rör sig. Genom att öppna upp parkeringsytan vid 

Reningsverket och hänvisa tydligare till denna plats, liksom till befintliga parke-

ringen Kungagraven, kan söktrycket i hamnen minska och en bättre miljö för 

gående skapas. Denna åtgärd bör genomföras tillsammans med åtgärderna om att 

informera om hållbara besöksresor, informera om parkering, reglera parkering 

och varuleveranser och ge bättre information och service till gående och cyklis-

ter. Dessa åtgärder bedöms som enkla och kostnadseffektiva åtgärder för 2021. 

4.2 Rekommendation för nästa steg 

Med denna utredning har Simrishamn kommun fått ett underlag för fortsatt ar-

bete för att göra trafiksituationen mer hållbar för näringslivets transporter, bo-

ende och besökare. För att uppnå detta behöver olika aktörer involveras då åtgär-

derna spänner över flera olika ansvarsområden. 

Ett antal dialoger föreslås därför inledas med olika aktörer, exempelvis Trafik-

verket angående sänkt hastighet i centrala Kivik, Skånetrafiken angående kollek-

tivtrafik, cykeluthyrningsintressenter angående stöd och utveckling kring det, 

samt besöksmålen angående information om hållbara besöksresor. Dessa bör in-

ledas under 2021.  

Förslagsvis införs åtgärderna stegvis, och ett antal åtgärder kan införas direkt, se 

prioritetslista nedan, men med målet att på sikt (under kortare eller längre peri-

oder) flytta ut en del av besöksparkeringen utanför de centrala delarna och i dessa 

lägen skapa bra möjligheter att byta från bil till cykel eller promenad genom bra 

cykeluthyrningsmöjligheter samt bra service och information för gående och cy-

klister. Det vill säga skapa något slags mobilitetshubbar. Det finns mycket goda 



36 

 Trivector Traffic 

 

förutsättningar i form av cykeluthyrningsaktörer och planerad ny cykelbana på 

Bredarörsvägen att framförallt stärka cykling i Kivik med omnejd.  

Det är inte troligt att antalet besökare med bil kommer minska, men ökningen 

kan begränsas med hjälp av bättre standard i kollektivtrafiken och för cykel, 

bättre information om hållbara besöksresor och bättre samordnade cykeluthyr-

ningserbjudanden.  Framförallt kan tydlig hänvisning till parkeringar utanför de 

centrala delarna i kombination med förslag på trevliga promenadslingor och cy-

keluthyrning på strategiska platser underlätta för besökare att parkera och gå eller 

cykla sista biten.  

Skyttelbusstrafik skulle kunna erbjudas vid de tänkta parkeringsplatserna/mobi-

litetshubbarna i utkanten om det finns intresse för medfinansiering. En sådan ser-

vice skulle inledningsvis kunna testas under tillfälliga toppar med högt besöks-

tryck.  

Prioriterade åtgärder 

Följande tio åtgärder bedöms som prioriterade att ta itu med direkt: 

1) Reglera parkering (tid och husbil)  

2) Reglera varuleveranser 

3) Förbättra den allmänna informationen om hållbara besöksresor, inklusive di-

alog med besöksmål (inte minst Kiviks musteri och Stenshuvud national-

park) 

4) Öppna upp föreslagna parkeringar för besökare (vid Reningsverket och sko-

lan) 

5) Informera om bilparkering  

6) Inled dialog med Skånetrafiken angående kollektivtrafikåtgärderna ökad tur-

täthet och anpassad tidtabell 

7) Inled dialog med cykeluthyrare om stöd för att öka cykeluthyrningen 

8) Inled dialog med Trafikverket angående sänkt hastighet i Kivik 

9) Detaljplanera förbättringar i information och service för gående och cyklister 

10) Inled dialog med näringslivet om intresse för att medfinansiera skyttelbuss-

trafik. 

 

4.3 Bedömning av effekter och konsekvenser 

Den samlad bedömningen är att effekten av enskilda åtgärder på bilanvändningen 

är låg, men med ett paket med flera åtgärder kan effekten bli större. Genom att 

arbeta med såväl reglering, information samt bättre standard och erbjudanden för 

cykel och kollektivtrafik kan ökningen av besöksresor med bil begränsas. Fram-

förallt bedöms åtgärderna ha positiv effekt på de lokala trafikproblemen med 

trängsel och parkeringskaos. Genom att öppna upp nya parkeringar utanför de 

centrala delarna och samtidigt begränsa parkeringsmöjligheterna i de centrala de-

larna samt ge tillgång till bra möjligheter att promenera eller ta sig med cykel 

(eller skyttelbuss) från infartsparkeringarna, kan de positiva lokala effekterna på 

trängsel och parkeringskaos vara stora. Det kan inledningsvis finnas bilister som 

är negativa och som vill kunna köra ända fram till målpunkten. Detta uppvägs 

dock av att den minskade biltrafiken skapar och ger möjlighet att utveckla en mer 
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attraktiv miljö där det blir lättare att röra sig till fots och med cykel och som 

därmed skapar tillgänglighet för fler. Avgörande här är dock just att man lyckas 

skapa attraktiva stråk och promenadslingor. Näringslivet bedöms påverkas posi-

tivt när fler besökare kan ta sig runt med cykel eller buss, samtidigt som biltrafi-

ken inte hindras, men styrs till områden där den får mindre negativa konsekven-

ser. Ett attraktivare område gör också att besökare förväntas tillbringa mer tid i 

Kivik, vilket gynnar näringslivet. På plussidan finns också att åtgärderna som 

gynnar gång och cykel stimulerar fysisk aktivitet för såväl boende som besökare, 

vilket har stora positiva effekter på folkhälsan.  

 

 

 


