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Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-05-12 
Dnr TN 2021/0104 

Ändrad hastighet - Gångfartsområde Fredsborgsvägen  

Sammanfattning 
Längs en del av Fredsborgsvägen föreslås ett gångfartsområde inrättas för att skapa en trafiksäker 
miljö för gående och cyklister som ska korsa vägen mellan de båda gång- och cykelvägar som 
ansluter på varsin sida om vägen.  
 
Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Gångfartsområde inrättas längs del av Fredsborgsvägen enligt bilaga 1. 

Bakgrund
När Fredsborgsvägen nu håller på att färdigställas och inflyttning sker i husen längs vägen har 
behovet uppstått av en säker passage för gående och cyklister över vägen. Behovet av passage finns 
framför allt från den gång- och cykelväg som kommer ner från Båtsmansbacken och över till gång- 
och cykelvägen som går längs den södra sidan av Fredsborgsvägen samt till den anslutande gång- 
och cykelväg som leder ner till Fredsborgskolan.  

I ett gångfartsområde får fordon inte köra fortare än gångfart, dvs. ca 7 kilometer i timmen, och har 
väjningsplikt mot gående. Gångfartsområdet föreslås utformas med refuger för att smalna av 
körbanan inom området samt att området markeras med annan färg på asfalten för att avskilja det 
från resterande del av vägen.  

 
Förvaltningens slutsatser 
Fredsborgsvägen utgör en av infartsvägarna till Fredsborg och Hagbyhöjden och bedöms därför bli 
en vältrafikerad lokalgata. Då många skolbarn förväntas passera vägen till och från Fredsborgskolan 
ökar behovet av en trafiksäker och tydligt utformad passage. Genom att inrätta ett gångfartsområde 
hålls bilarnas hastighet nere och gående och cyklister kan passera säkert över Fredsborgsvägen. 
Gångfartsområdet blir cirka 50 meter långt. 

Polismyndigheten har inget att erinra på förslaget, bilaga 2.  

Bilagor 
1. Lokal trafikföreskrift 0117 2021:042 
2. Remissvar från Polismyndigheten, 2021-04-21
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