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Svar på medborgarförslag nr I7 2020 - Sänk hastigheten och förbättra

sikten vid övergångsstället Sabelvägen/Söralidsvägen

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 17 augusti 2020 föreslås att

övergångsstället Sabelvägen/Söralidsvägen blir bevakat alternativt upphöjt och försett med Vägbula.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Medborgarförslaget anses besvarat, med hänvisning till att hastigheten föreslås att sänkas,

belysningen ses över, siktröjning är genomförd och blinkande skyltar ska införas vid

övergångsstället.

Bakgrund
Medborgaren anser att övergångsstället inte är säkert för de gående då det är skymd sikt från bägge
håll och att det vid flera gånger har varit nära att olyckor sker. Medborgaren anser även att fordon
kör för fort förbi platsen och hinner inte se om det finns någon som ska passera på övergångsstället.

Nämndens slutsatser

Nämnden anser inte en signalreglermg av övergångsstället är ekonomiskt försvarbarti förhållande till

den mängd personer som passerar övergångsstället. Busskuddar kan, med hänsyn till

busschaufföremas arbetsmiljö, endast användas sparsamt. Busskuddar skulle på denna plats inte

kunna anläggas utan att ena busshållplatsen flyttas längre bort från övergångsstället, då bussarna
måste köra över busskuddarna rakt.

Vid hastighetsmätnjngar som har gjorts i januari samt mars 2021 uppmättes en medelhastighet på
strax under 50 km/h och en 85:e percentjl på cirka 55 km/h. Mätningarna utfördes längs

Margretelundsvägen. Den mätningen i höjd med korsningen Söralidsvägen och den andra i höjd
med Päronkröken.
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För att höja säkerheten vid övergångsstället anser nämnden att en rensning av skymmande buskage

och översyn av belysningen, samt blinkande övergångsställeskyltar bör vara en tillräckligt

trañksäkerhetshöjande åtgärd. Detta tillsammans med en föreslagen hastighetssänkning till 40 km/h
på sträckan.

Rensning av skymmande buskage utfördes under första veckan i mars 2021.

Bilagor

1. Medborgarförslag nr 17 2020 - Sänk hastigheten och förbättra sikten för fotgängare vid

övergångsstället Sabelvägen/Söralidsvägen.

Expedieras

- Förslagsställaren

- Kommunstyrelsen

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
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