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Svar på medborgarförslag 25 202I - Öppna Storövägen och flytta

p--platser

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommen den '15 oktober 202,1 föreslås att häva den enkeh'iktade trafiken

på Storövägen samt att flytta de mc-platser som idag finns på Lillövägcn ut på Österskärsvägcn.

Förvaltningen :111561 att förslaget ska avslås.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Avslå medborgarförslag 25 2021 ”Öppna Storövägen och flytta 13-platser” med hänvisning till att

nuvarande trañldösning anses säkrme och ger ett: bra trañkHödc mom Östra Kanalstaden.

Bakgrund
I medborgarförslag 25/2021 föreslås att Storövägcn återigen ska dubbeháktas. Vidare föreslås att

förbättra sikten vid utfart från Storövägen mot Österskärsvägcn genom att de två nä1msta

parkermgsplatserna för bilar göms om till mc-parkeLing, samt att två mc-platser på Lillövägen istället

görs om till bilparkcringsplatser. Förslagsställaren menar att det blir säkrare att köra ut på

Österskärsvägen, än det nu är från Kungsängsvägen som har skymd sikt.

Nämndens slutsatser

Storövägen enkelriktades för tmñk västerut från Ös terskärsvägcn under våren 2021 efter upprepade

synpunkter om att utfarten mot Osterskärsvägen var skymd. Efter detta har synpunkterna om farliga

utfarter upphört. Att återigen öppna Storövägcn för dubbehiktad trafik skulle sannolikt medföra att

de synpunkter som fanns förut skulle återkomma. Aven om man skulle ta bort de närmaste

parkeringsplatser för bil som ñnns längs Österskärsvägen skulle sikten norrut bara förbättras

minimalt.

Den lösning som finns idag, med utfartcr från Östra Kanalstadcn via Kungsängsvägen samt

Idskärsvägen är de mest optimala ur tmñksäkerhetssynpunkt. Vid Idskärsvägcn är sikten god vid

utfart och vid Kungsängsvägcn ligger visserligen utfarten cirka 50 meter från en skarp kurva, dock så

finns deti denna kurva ett farthinder, så hastigheten på de fordon som färdas söderut på

Österskärsvägcn bör därför inte vara särskilt hög. Det blir även ett naturligt flöde för trañkcn inom

Östra Knnalstaden med denna lösning.
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Att flytta mc-parkcr'mgar som idag är så centralt placerade som möjligt inom Östra Kanalstaden ut

till Österskärsvägen skulle troligen innebära att motorcyklar istället parkerar på vanliga bilplatser

vilket skulle innebära att det i praktiken blir färre parkeringar kvar för de fordon som har

boendetülstånd.

Bilagor
'1. Medborgarförslag 25 2021, ”Öppna Storövägen och flytta p-platscr”, 2021-10-15
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