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Svar på medborgarförslag |8 202| - Hastighetssänkning t'a'tbebyggt

område (Åkerhielms väg)

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den '12 oktober 2021, föreslås att Skyltad

hastighet ska sänkas på en sträcka av Åkerhielms väg från 30 km/ 11 till '10 km/h, till förmån för barn

och djur. Nämnden anser att förslaget skall avslås med hänvisning till god hastighetsefterlevnad

enligt tmñlunäming, genomförda åtgärder på plats samt avsaknaden av lagstöd för förslaget.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Medborgarförslag 18 2021 ”Hastighetssänkning tättbebyggt område (Åkerhiehns Väg)” avslås, mot

bakgrund av att lagstöd saknas för att sänka hastigheten till '10 km/ h, att hastighetsdämpande

åtgärder har genomförts på sträckan och att hastighetsefterlevnaden mot nu gällande hastighetsgräns

är god.

Reservation

/Léer/Jjä//øzwággm är ettmm boxladmtwck/z'øggxomâde papi/Jämjö; barvyfamzil/'en men myüewm dessvärre av el!

sim-l mz/a/ êyggøpemzän' [mt/727m 00/2 ett växande 0/1141_pvimlbz'km 'Ib/enz'mg Mmm/en ;iinkte max /ms/zg/ye/mfnån

50 ;km/h till 30 km/ /y/b'r alt Öka twøkyfikw/øe/øn Magi clma Iä/beêyggda 7711";sz vågar'z' 0772M11”.

Met/baøgzzr/b'rs/øge/jö'rv.r/åø' m batf/ágbets/øøgwiø'nmz'ig 1751/ 70 kw/ /7 ejlmom /mr/zg/yetsbegränmingen av BOkM/b inte

:mm .rø'izéøm'tii//a bar/mm lø'qfisz'i/êerbel z' områc/el; .Dock saknar/b'm/agel 071/ng tjii/'utgpersørzer/m Mali lagen.

.Ti/l Jki//ømølfâ/z :mr/m partier ärMP väl medvetna om terpmb/eøimüker/ z' oøuâdet 00/9 zmgmr/m/mu/e/bä' en

holy/Mumin där tekmlrka ;zt'iøømdm ger //äøleepmønmm i zøpdmg mfl utreda méf/ng/Mjö'r all Mmmm lazIs/zg/ye/wø

gamar/x 2 ex Åa/asszjiømlgg (M en kortare iøzgslø'äcka där komm/er baflmzer .rig wii/(ägt min: bi/yágen /z'l/ ett

glögg/mtrwøzråcle. Del/a a/uâgy (look Öppna upp/är :Il/fler wetlbocgm .WA/le 12292; .re likna/'Ida

hastig/MM;www/?ingar z“
.film områden. Dal/la anm'A//imzsen gjld/zgm inte mm ämkw'irl.

Politiken .Metz WÃJYI häng/n till medborgare; 0"/2Jvêc'må/ 00/9 [ggg/201. DMZ/10m har kommunen (zmwarjå'r'

irimlemm/erz'ngm av /mwkonwn/z'øne/z. Bomrke/ (2020, an'mêoøm/ztz'mzeø'z rijjuzbk planen/rg oc/J .r/zzzlsz/yeck/z'lg)

.Léiiwr ”Bmw 00/7 unga plipw'km z' bag zzt.r/rzii',(=,nz'/zg av hur /rq/Zlémz'áo'êr :t'i'p/anermle, mfommz/e, gmail/ade 06/9 hm'

de zmwäu/.n Det band/nr om dem: Mim 00/7 MWg/Mer 411 mm .mg/12'!!
z' J'z'n omgiwzz'nkgpaclxaknz 00/9 /gggø/ mh.

”

MP ;er 47/11/511inpå nämnt/em [mir/:male mm'm I' all mäta met/løoigmvmy /Dggg/yelJ'be/aøv, iøyzjb/ewe/ztm'ag av

barnkonvem/fwzm 00/7 byåémlinê/ beteende gällande pink/iska /ákrii/gc11:_/å'r' el! 01qu 00/9 barnvänlig! J'llM/JÄ//lå

.Def/n är anledningen till 41/ MP inte (le/log
z' /m/zz/el.
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MP rekommenderar alt medborgaVb'w/qgel omfwwm/erm med ämkawzå/ om ettgåqg/mhømâdø om :Mif/erpøn'azm'i

området .signerarjb'm/øge/.

Björn .S'c/yzz/le-Her/mf/;ggen

A/[iá'ápøliiet deämm Öslw'åréer*

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslås att hastighetssänkning införs från 30 km/h till 10 km/ 11, utmed en

vägsträcka av Åkerhielms Väg. 13'örslagsställarcn menar att sänkt hastighet: skulle öka trafiksäkerheten

hos barn och djur i området, eftersom man anser att hastigheten regelbundet överskrids. I takt med

att angränsande områden planeras och exploateras för tillkommande bostäder, hävdas det i

medborgarförslaget att trafiksituationen riskerar att bli ohållbar för oskyddade trafikanter.

Nämndens slutsatser

Genomförd trañlcmätning på den specifika sträckan 21V Åkerhielms Väg, under oktober 2021, Visar på

att hastigheten (SS-percentjlen) är 30 km/ h. Befintliga farthinder på sträckan har under år 2021

reviderats, för ökad funktionsuppfyllnad. H'asdghctsgräns 30 km/h är den lägsta

hastighetsbegränsningen som ett förbudsmärke kan ange. Det saknas med andra ord lagstöd för att

skylta '10 km/ h.

Tekniska nämnden anser att: trafiksäkerheten ska vara god, för oskyddade trafikanter i kommunen.

Mot bakgrund av resultatet från utförd trafikmätning och beñntliga has tighetsclämpnndc åtgärder

samt den lägsta hastighetsbegränsningen längs utpekad sträcka, delar inte förvaltningen

förslagsställarcns lägesbild av rådande trafiksimation.

I-Iastighetsbegränsningen 30 km/ 11 är den normalt förekommande, längs mindre vägar i

bostadsområden i kommunen. Nämnden ser därför inte behovet av ytterligare hastighetssänkning

för den specifika sträckan av Åkcrhielms väg och anser därmed att medborgarförslaget slm avslås.

Bilaga

'1. Medborgarförslag '18/2021, I-Iastjghetssänkning tättbebyggt område (Åkerhielms Väg), 2021-10-12

Expedieras

Förslagsställarcn

Smnhällsbyggnads fön-'altningen

Kommunstyrelsen

/M VJK/r'
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