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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bengt Andersson 

    Till Tekniska nämnden 
Datum  2020-03-17 

Dnr  TN 2020/0047-01 

 

Sänkt hastighet inom Runö gårds industriområde 
 

 

Sammanfattning 
Hastigheten inom Runö gårds industriområde är idag 50 km/h. Då trafikmängden kommer att öka i 
och med Båthamnsvägens avstängning så är en hastighetsbegränsning på 40 km/h mer lämplig och 
överensstämmer mer med hastighetsbegränsningarna på anslutande gator.  
 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 

1. Hastigheten på vägarna inom Runö gårds industriområde sänks från 50 km/h till 40 km/h i 
enlighet med bilagorna 1-6. 

2. Båthamnsvägen upphör att vara huvudled enligt bilaga 7. 
 
 

Bakgrund 
Idag är vägarna Näsvägen, Företagsallén, Sågvägen och Båthamnsvägen mindre trafikerade gator 

delvis inom industriområde. I samband med att Åkersberga växer så har och kommer trafiken på 

dessa gator att öka.  

På Näsvägen finns en gymnasieskola och mitt emot denna på Företagsallén så är en ny multihall för 

idrott under byggnation.  

Sågvägen är idag en gata med många företag på, men i och med ombyggnationen av Roslagsbanan så 

kommer denna väg även att temporärt bli en genomfartsväg till Österskär. Sågvägen är en skolväg 

för elever på Skärgårdsgymnasiet och Fredsborgsskolan.   

Rallarvägen och den nya delen av Stationsvägen bör även dessa regleras till 40 km/h på grund av de 

många utfarterna till olika företag samt affärer. 

Samtliga dessa vägar har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Båthamnsvägen är idag huvudled mellan Stationsvägen och Industribron. Då trafiken från Sågvägen 

behöver ha företräde i korsningen med Båthamnsvägen så försvinner syftet med att denna väg är 

huvudled. 
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Att sänka hastigheten på dessa vägar är positivt ur både trafiksäkerhet- och miljösynpunkt. Att dessa 
sträckor hastighetssänks bedöms inte medföra några nämnvärt negativa konsekvenser för 
näringslivet. 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:109  

2. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:110 
3. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:111 
4. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:112 
5: Lokal trafikföreskrift 0117 2020:120  

6. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:108 

7. Lokal trafikföreskrift 0117 2020:121  
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