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Samhällsbyggnadsförvaltningen                   
Tim Laurell  

Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-07-27 
Dnr TN 2021/0078 

Svar på medborgarförslag 4 2021 - Farthinder på Margretelundsvägen 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 19 februari 2021 föreslås att 
hastighetsdämpande åtgärder anläggs på två platser utmed Margretelundsvägen, vid Kungsbacken 
respektive Lerviksvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärd vid Kungsbacken bör 
genomföras. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 

1. Medborgarförslaget bifalls gällande fartdämpande åtgärd på Margretelundsvägen vid 
Kungsbacken och anses besvarad gällande passagen vid Lerviksvägen. 

2. Fartdämpande åtgärd i form av mittrefug anläggs i höjd med busshållplats Kungsbacken på 
Margretelundsvägen.  

 
Bakgrund
I medborgarförslaget som inkom föreslås hastighetsdämpande åtgärder införs dels i korsningen mot 
Lerviksvägen (50km/h), dels på sträckan vid korsningen Kungsbacken/Rydnäsvägen (30km/h). 
Förslagsställaren menar att hastigheten skulle efterlevas med farthinder. På båda platser rör sig barn 
från skolbuss och förskola. Genomförd trafikmätning på sträckan vid Kungsbacken under juni 2021 
visar på att hastigheten (85-percentilen) är ungefär 45 km/h under tid som 30 km/h gäller.  

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att trafiksäkerheten ska vara god för barn i kommunen. Mot 
bakgrund av resultatet från utförd trafikmätning, föreslås hastighetsdämpande åtgärd tillkomma vid 
Kungsbacken (förskolan Ekorren). Platsens befintliga utformning med busshållplats i båda 
färdriktningar, gör att en åtgärd med en smal mittrefug skulle förstärka funktionen som 
stopphållplats men även sänka övrig trafiks hastighet. Vid Lerviksvägen saknas i nuläget 
trafikmätning, och någon tillförlitlig sådan har inte kunnat genomföras på grund av arbetet med ny 
gång- och cykelväg. En trafikmätning bör därför göras när vägarbetet är slutfört och utifrån detta 
görs då bedömning om hastighetsdämpande åtgärd bör genomföras. 
Kostnaden för åtgärden vid Kungsbacken uppskattas till 100 000 kronor. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 4/2021, Medborgarförslag Farthinder på Margretelundsvägen, 2021-02-19
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Per-Olof Kroon   Daniel Jäderland  
Bitr. samhällsbyggnadschef   Tf. Avdelningschef Infrastruktur och Anläggning 
___________ 
Expedieras 

- Förslagsställaren 
- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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