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Samhällsbyggnadsförvaltningen                   
Tim Laurell

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0173
Datum 2021-10-19

Svar på motion 27 2021 - Öka trycket på Trafikverket så att hålen fylls 
igen

Sammanfattning
I en motion från Ann-Christine Furustrand (S) föreslås att en uppkommen vägskada i anslutning till 
Kanalrondellen på väg 276 omedelbart behöver åtgärdas. Förvaltningen föreslår att förslaget skall 
anses besvarat med hänvisning till att vägskadan har åtgärdats i oktober 2021.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Anse motion 27/2021 besvarad mot bakgrund av att aktuell vägskada nu är åtgärdad.

Bakgrund
I motionen som inkom föreslås att en vägskada i anslutning till Kanalrondellen utmed väg 276 
åtgärdas, eftersom den innebär trafikfara för förbipasserande trafik. Utifrån aktuell vägskada menar 
motionsskrivaren att Österåkers kommun behöver bevaka vägstandarden på väg 276 genom att öka 
sin uppföljning av Trafikverket. 

Kommunen har under cirka två månaders tid informerat Trafikverket om aktuell vägskada.

Trafikverkets inspektioner utförs på uppdrag av kontrakterade driftsområdesentreprenörer. Intervall 
för inspektion avgörs utifrån vägklass, där klass 2 är för väg 276 med en inspektionstid på två gånger 
per vecka och en åtgärdstid på 2 timmar för att starta åtgärd på aktuell vägsträcka. 

Vägskadan åtgärdades i mitten av oktober.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att trafiksäkerheten ska vara god på det statliga vägnätet i 
kommunen. Vägskadan är nu åtgärdad och därför avser förvaltningen att inte gå vidare i ärendet mot 
Trafikverket. Trafikverkets hantering av aktuell skada är inte godtagbar i förhållande till deras 
reglerade inspektionstider och åtgärdstider. Detta har också påtalats för Trafikverket.

Bilagor
1. Motion 27/2021, Öka trycket på Trafikverket så att hålen fylls igen, 2021-06-17

Per-Olof Kroon Daniel Jäderland
Bitr. Samhällsbyggnadsförvaltningen Tf. Infrastruktur- och anläggningschef
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