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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Cirkulationsplats
Stockholmsvägen
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att förslaget finns med i den
kommande utvecklingen av Stockholmsvägen.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom i mars 2020 till Enköpings kommun om
trafiksituationen i korsningen Stockholmsvägen – Gnejsgatan – Barkangatan.
Förslaget är att bygga en cirkulationsplats eller annan lösning som förbättrar sikten
i korsningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget om en cirkulationsplats i korsningen
Stockholmsvägen – Gnejsgatan – Barkangatan är intressant, men att det idag är
svårt att ta ställning tilll en lämplig trafiklösning i korsningen.
Sedan medborgarförslaget kom in har den aktuella korsningen asfalterats om och
fått kompletterande linjemålning, vilket gör det tydligare för svängande fordon.
Korsningen är en fyrvägskorsning med svängfält in mot Barkangatan respektive
Gnejsgatan. Hastighetsbegränsningen är 50km/h.
Förvaltningen noterar dock att trafikmängderna har ökat i området, på grund av
utökade närliggande verksamhetsområden. En framtida cirkulationsplats, eller
annan trafiklösning, kan bli aktuellt, men kräver en detaljstudie och beaktande av
kommande utvecklingsplaner och detaljplaner för Barkanområdet, Stenvreten och
Annelund.
Förvaltningen arbetar även övergripande med planering av Stockholmsvägens
utveckling, där denna korsning kommer att studeras. Till exempel kan anslutande
gång- och cykelstråk samt trafiksäkerhetsaspekter påverka vald trafiklösning.
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Det som gör korsningen speciell är också de skarpa krav på framkomlighet för
utryckningsfordon som föreligger med på grund av den närliggande
ambulansstationen vid Gnejsgatan.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/209.

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Oscar Forss
Trafikplanerare, Enhetschef Trafikenheten
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 9 mars 2020 15:12
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
cirkulationsplats Stockholmsvägen
Motivering
Det skulle behövas en cirkulationsplats eller annan åtgärd på stockholmsvägen
vi korsningen postnord - ambulansutfarten. Om man kommer från Enköping och ska
svänga höger upp mot postnord vid stoppstrecket ( för fri passage för
ambulans ) och det även står en bil från stockholms hållet som ska svänga
vänster mot ambulansen så är det näst intill omöjligt att se om det kommer
någon från Stockholms hållet som ska rakt fram. Chansen att se någon är helt
obetydlig om den som ska svänga vänster är en större skåpbil eller lastbil.
Mitt förslag är att bygga en cirkulationsplats där med tillhörande rödljus vid
utryckning. Som postrondellen vid brandstationen

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2635516&frame=1

2020-04-23

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-14
Kommunfullmäktige

Paragraf 34

Ärendenummer KS2020/209

Medborgarförslag - Cirulationsplats Stockholmsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om cirkulationsplats på Stockholmsvägen har inkommit den 9
mars 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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