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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Hastighetsbegränsningar i
Enköping
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om hastighetsöversyn på
Bredsandsvägen med att förslaget finns med som underlag i en pågående större
översyn av hastighetsgränser.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Enköpings kommun i augusti 2020 som vill se en
utjämning av hastighetsgränserna på Bredsandsvägen, se bilaga. Förslaget utgår
från miljöaspekter där olika hastigheter medför att trafikanter måste bromsa ner
och gasa upp igen, på sträckor med olika hastigheter.
På sträckan förbi förskolan i Storskogen är förslaget att hastigheten ändras och att
det införs trafiksignaler vid övergångsstället.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen kommer att se över förslaget i samband med en påbörjad
hastighetsöversyn av det kommunala vägnätet. Hastighetsgränser har stor
betydelse för att främja trafiksäkerhet, klimatmål, framkomlighet och tillgänglighet i
transportsystemet. Förvaltningen har genomfört omvärldsbevakning och
sammanställt trafikmätningar på våra kommunala vägar som underlag för en
hastighetsöversyn i hela kommunen. Hastighetsöversynen genomförs under 20212023.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras med att vi tar hänsyn till
synpunkterna in den pågående hastighetsöversynen för det kommunala vägnätet i
Enköping.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/567.
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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Med vänlig hälsning
Malin Kvist
Utredare/Sekreterare
0171-625873
-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 14 augusti 2020 11:38
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Hastigheter omkring enköping
Motivering
Ärendebeskrivning
30 är bra runt skolor under den tid det förväntas vara elever där. Övrig tid
bör det vara skyltat enligt Fjärdhundragatan förbi S:t Ilian. Föredömligt!!
Hastigheter Bredsandsvägen.
Hur kan man med miljön i tanke ha så många gasa upp sträckor på denna
vägsträcka när det är ett stort fokus på miljö i Enköpings kommun??
Antingen bestämmer man sig för 70 hela vägen.
Alternativt 60 som en kompromiss mellan de hastigheter som gäller nu på
sträckan. Eller i värsta fall 50 för hela Bredsandsvägen.
Detta bromsa ner och gasa upp är INTE bra miljötänk.
50-sträckan förbi förskolan på Bredsandsvägen bör tas bort och ersättas med ett
rödljus för övergång. Förskolan är omgärdad av stängsel.
Vad jag observerat är att det är väldigt få föräldrar som inte kommer med bil
och levererar sina barn dit.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Kommunfullmäktige

Paragraf 104

Ärendenummer KS2020/567

Medborgarförslag - Hastighetsbegränsningar i
Enköping
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsningar i Enköping har inkommit den 14
augusti 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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