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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Övergångsställen
Salavägen
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför
övergångställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköping där vi bedömer att
det finns behov.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i februari 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att vissa
övergångställen inte är skyltade eller målade inom Enköpings kommun. Ett
exempel är Salavägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Om ett övergångsställe inte är skyltad eller målad så är platsen inte klassad som
ett övergångsställe. Ett övergångsställe är alltid målad och skyltad. Kommunen
återinför succesivt övergångsställen och vidtar andra åtgärder för bättre
trafiksäkerhet vid platser där vi bedömer att det finns behov. Vi har de senaste
åren infört övergångsställen vid bland annat Kungsgatan, Torggatan och
Mästergatan. Det är framför allt viktigt att få ner hastigheten till 30 kilometer i
timmen i anslutning till övergångsställen. Forskning från bland annat Trafikverket
pekar ut hastigheten som den enskilt viktigaste faktorn för att minska allvarliga
skador vid en eventuell kollision.
På Salavägen finns det övergångsställen men det är långt mellan dem. I samband
med planeringen av andra åtgärder på Salavägen, som en eventuell rondell,
kommer vi att se över antalet och placeringarna av övergångsställen. Som
kommun och väghållare är trafiksäkerhet ett viktigt uppdrag som är prioriterat och
vi följer aktuella forskningsråd inom området.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/96.
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Ärendenummer KS2022/96

Medborgarförslag - Övergångsställen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om övergångsställen har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag,

, 2022-01-21

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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