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Samhällsbyggnadsförvaltningen                 
Bengt Andersson 

Datum 2021-01-28 

Till Tekniska nämnden 
 

Dnr TN 2021/0006 

 
Lokal trafikföreskrift gällande sänkt hastighet på Åkerhielms väg 
 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit kontaktade av boende på den nybyggda Åkerhielms väg då 
de upplever att hastigheterna utanför deras nu färdigställda bostäder är för höga.  
Efter att ha studerat platsen så anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att en hastighetssänkning skulle 
vara gynnsam för trafiksäkerheten likväl som för miljön i området.  
 
Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Hastigheten på Åkerhielms väg regleras till 30 km/h från Tråsättravägen till en punkt 490 meter in 
på vägen i enlighet med bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Åkerhielms väg är den enda infarten till området Valsjöskogen. Hastigheten är oreglerad och det 
hittills bebyggda området ligger inom tättbebyggt område, där en bashastighet på 50 km/h 
föreligger. De första husen som har stått klara för inflyttning ligger precis på krönet av backen och 
har sina infarter direkt ut mot gatan och då byggnation fortfarande pågår längre in i området så är 
det hög belastning på vägen av byggtrafik. I början av Åkerhielms väg, vid Tråsättravägen  öppnade i 
september 2020 en förskola med 6 avdelningar och plats för 160 barn. En praxis inom kommunen 
är att reglera hastigheten utanför förskolor till 30 km/h. På vägen uppför backen passerar man även 
utställningen om säljägarna, som invigdes hösten 2020.   
 
Förvaltningens slutsatser 
En hastighetsbegränsning på 30 km/h är att föreslå då det idag finns en förskola samt utflyktsmål 
längs sträckan samt att de boende i området har sina utfarter i direkt anslutning till vägen. En 
hastighetssänkning på Åkerhielmsväg, som idag har bebyggelse i anslutning till vägen skulle innebära 
en positiv inverkan både ur miljö som trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 

Bilagor 
1. Lokal trafikföreskrift 0117 2021:019 
2. Remissvar från Polismyndigheten. 

 

Anna Anderman   Daniel Jäderland 
Avdelningschef Infrastruktur och anläggning Trafikchef 
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