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Samhällsbyggnadsförvaltningen                
Bengt Andersson 

Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-05-12 
Dnr TN 2021/0088 

Ändrad hastighet - Täljöviken  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit kontaktad av flera boende i det nybyggda området 
Täljöviken som upplever att hastigheten på fordon inom området är för hög. Då det inom området 
finns en förskola, ett äldreboende, en stor lekplats samt ett utegym så skulle en hastighetssänkning 
till 30 km/h vara gynnsam för trafiksäkerheten likväl som för miljön i området. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Hastigheten inom hela området Täljöviken regleras till 30 km/h enligt bilaga 1.  

Bakgrund 
Täljöviken är ett nybyggt bostadsområde som innehåller både radhus och så småningom även 
flerbostadshus. När området är helt färdigt så kommer det att finnas 350 bostäder, förskola samt 
äldreboende. Området ligger inom tättbebyggt område, där en bashastighet på 50 km/h föreligger. 
Det första man möts av när man kommer in i området är ett äldreboende samt en förskola. Lite 
längre in kommer man fram till en stor lekplats på ena sida av Täljöviksvägen samt ett utegym på 
den andra. Fortsätter man Täljöviksvägen kommer man fram till det tänkta torget där det ska byggas 
två flerfamiljshus. Innanför detta är man framme vid den nu färdiga bebyggelsen som består av 
radhus på bägge sidor av vägen samt på de parallella vägarna Silverskattsvägen samt 
Strandängsvägen. I den norra delen av området så har arbetet med byggandet av flera flerfamiljshus 
nu påbörjats. Då kommunen har en praxis att begränsa hastigheten till 30 km/h förbi förskolor och 
inom bostadsområden så är detta en lämplig hastighet även inom detta område. 

Polismyndigheten har inget att erinra om gällande ärendet. 
 
Förvaltningens slutsatser 
En hastighetsbegränsning på 30 km/h är att skulle vara positivt både ur trafiksäkerhets- och 
miljösynpunkt.   

Bilagor 
1. Lokal trafikföreskrift 0117 2021:044 
2. Remissvar från Polismyndigheten, 2021-05-14
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Anna Anderman   Daniel Jäderland  
Avdelningschef Infrastruktur och anläggning Trafikchef

_________ 
Expedieras 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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