Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jörgen Wihlner
0171-627437
jorgen.wihlner@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-08-30

TF2021/303

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Farthinder Ekenkällsgatan
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslag om farthinder vid Ekenkällsgatan med
hänvisning till andra planerade åtgärder på platsen.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål om farthinder vid Ekenkällsgatan
utanför BRF Fannagården. Boende upplever gatan som väldigt riskfylld då bilar
och bussar ofta överskrider hastighetsgränserna vid deras parkering.
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att se över hastigheten på alla
kommunens gator och vägar. Utifrån det kommer alla gator i bostadsområden
föreslås få en hastighetssänkning. Omläggningen av hastighetsbegränsningen är
tänkt att inledas under 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen är medveten om trafiksituationen på Ekenkällsgatan utanför
bostadsrättsföreningen. Vi har tittat på olika lösningar men inte hittat någon som
passar vid den här platsen. Istället tittar vi på en lösning som vi inte prövat tidigare
med cykelbana på en del av vägbanan som innebär endast en fil för bilister. I
samband med det kommer vi att under hösten utföra en trafikmätning på platsen.
När vi är redo att testa den lösningen så kommer vi att börja med Ekenkällsgatan.
Anledningarna till att vi inte tycker att farthinder är ett bra alternativ är följande:


På Ekenkällsgatan står fastigheterna så nära gatan att farthinder skulle



innebära störande buller och vibrationer.
Farthinder på en gata som Ekenkällsgatan kan också bli ett hinder för bilar
att komma ut från sina parkeringar.

Vår uppfattning är att följande åtgärder under 2022 kommer att förbättra
trafiksituationen i området:
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Inom hastighetsöversynen kommer förvaltningen att föreslå en



övergripande hastighetssänkning i bostadsområden.
I samband med att det nya busslinjenätet kommer igång till sommaren
2022 så kommer linjebussarna inte längre att trafikera Ekenkällsgatan.

Det finns provisoriska farthinder som fungerar inom bostadsområden men inte på
en gata som Ekenkällsgatan där trafiken är för tät. Dessutom innebär dessa mobila
farthinder ännu mer buller och vibrationer än de permanenta farthindren.
Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget om farthinder på
Ekenkällsgatan bör avslås.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/175.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 1 mars 2021 10:45
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Farthinder Ekenkällsgatan
Motivering
Hej
BRF Fannagården 109 önskar farthinder på ekenkällsgatan utanför BRF
Fannagården. Vi upplever gatan som väldigt riskfylld då bilar och bussar gärna
överskrider hastighetsgränserna vid vår parkering. Det har varit väldigt nära
krockar ett flertal gånger när vi backar ut på gatan. Den absolut viktigaste
aspekten är dock att det rör sig mycket barn på väg till skolan och vi tycker
oss se en obefintlig respekt hos bilförarna att så är fallet.
Vänliga hälsningar

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2758128&frame=1

2021-03-26

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 33

Ärendenummer KS2021/175

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

Beskrivning av ärendet
Den 1 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om farthinder på Ekhällsgatan.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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