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Samhällsbyggnadsförvaltningen                
Bengt Andersson 

Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-05-07 
Dnr TN 2021/0117 

Ändrad hastighet - Mellansjövägen 

Sammanfattning 
Mellansjövägen är en del av det tättbebyggda området Mellansjö på Ljusterö. På ena sidan ligger 
Ljusterö torg och på den andra sidan vägen ligger den nybyggda skärgårdsbyn. Hastigheten på 
platsen är bashastigheten för tättbebyggt område, det vill säga 50 km/h. Vägen som går igenom 
området är statlig och sköts således av Trafikverket. Österåkers kommun har dock rådighet att sänka 
hastigheten på vägen. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Att sänka hastigheten på en sträcka om 180 meter på Mellansjövägen förbi Ljusterö torg och 
skärgårdsbyn enligt bilaga 1. 
 
Bakgrund 
De boende på Ljusterö har länge velat att Trafikverket ska anlägga ett övergångsställe över 
Mellansjövägen i höjd med Ljusterö torg. Trafikverket har kommit fram till att dom inte kommer att 
göra det då dygnsmedeltrafiken understiger 3000 fordon. Österåkers kommun har försökt att få 
Trafikverket att ändra inställning till detta men inte lyckats. Sedan skärgårdsbyn har tillkommit med 
ett stort antal barnfamiljer har frågan aktualiserats, då man måste korsa Mellansjövägen för att 
komma till Ljusterö torg samt till kommunens gång och cykelväg som leder till Ljusterö skola. Vid 
Ljusterö torg ligger det även 2 busshållplatser på bägge sidor om vägen.  

Förvaltningens slutsatser 
Då Trafikverket inte vill anlägga ett övergångsställe på platsen i nuläget, utan invänta en 
åtgärdsvalsstudie som planeras att starta hösten 2021, så avser kommunen att sänka hastigheten på 
platsen. För att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna ämnar därför Österåkers 
kommun att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h på en sträcka om 180 meter förbi Ljusterö 
torg. 
 
Att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förbi Ljusterö torg skulle ha en positiv inverkan på 
miljön såväl som på trafiksäkerheten för de som ska passera över vägen. 

Polismyndigheten har inget att erinra om gällande ärendet. 

Trafikverket avstyrker ändringen av högsta tillåtna hastighet, då det är Trafikverkets ansvar att tillse 
att oskyddade trafikanter kan passera vägen på ett säkert sätt och vidta de åtgärder som bedöms 
verkliga.  
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Bilagor 
1. Lokal trafikföreskrift 0117 2021:045 
2. Remissvar från Polismyndigheten 2021-05-14 
3. Remissvar från Trafikverket, 2021-05-18 
 

 

Anna Anderman   Daniel Jäderland  
Avdelningschef  Infrastruktur och anläggning Trafikchef 

___________ 
Expedieras 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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