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Medborgarförslag: Säkra vägen för gående till
förskolan Speldosan i Tungelsta KS 2019/147
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att en trottoar anläggs längs
Kvarnvägen mellan Tungelstavägen och förskolan Speldosan,
att det anläggs övergångsställen i korsningen
Tungelstavägen/Kvarnvägen samt att det anläggs farthinder
på båda sidor av Speldosan på Kvarnvägen.
Förvaltningens synpunkter

Kvarnvägen är en lokalgata med en körbanebredd på 4,5 - 5
meter. Både Kvarnvägen och Tungelstavägen söder om
Södertäljevägen är hastighetsbegränsade till 30 km/tim.
Trafikmängderna på Kvarnvägen är små. En trafikmätning på
Kvarnvägen norr om Speldosan november 2018 visade att
vardagsdygnstrafiken var 332 fordon/dygn och att
medelhastigheten var 31 km/tim. På Kvarnvägen finns
farthinder framför Speldosan, men farthindret har genom sin
utformning en begränsad hastighetsdämpande effekt på
passerande bilar. Korsningen Tungelstavägen/Kvarnvägen är
reglerad med flervägsstopp, dvs att stopplikt råder för alla
inkommande fordon i korsningen. Detta har en betydande
hastighetsdämpande effekt och underlättar för gående att
passera korsningen.
I kommunens cykelplan 2018 finns en gång- och cykelbana på
Kvarnvägen mellan Allévägen och Speldosan med som ett
objekt.
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Förvaltningen avser på kort sikt se över alternativt byta ut
befintligt farthinder på Kvarnvägen vid Speldosan för att
erhålla en bättre hastighetsdämpning. Vad gäller övriga
önskemål om trottoar och övergångsställen gör förvaltningen
gör bedömningen att åtgärderna måste studeras närmare för
att belysa frågor såsom sektion, marklösen, dagvatten och
kopplingen till cykelplanen mm. Förvalt-ningen kommer att
ta med åtgärder på Kvarnvägen som ett objekt i
förvaltningens mer lång-siktiga planering för de kommande
åren.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-02-14.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

