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

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Förbättra belysningen och 
minska antalet halkolyckor 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor i 
Bergvreten och Gånsta bifalls genom att förslagen finns med i förvaltningens 
belysningsplanering. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
förbättra belysningen och minska halkolyckor på ett antal platser i Bergvreten och 
Gånsta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är en viktig del i vårt arbete och där har 
belysningen en stor betydelse. Vi har tagit fram en belysningsplanering som vi 
jobbar efter för att förbättra och bygga ut belysningen i kommunen. I 
belysningsplaneringen finns förslagsställarens fyra förslag om att förbättra 
belysningen med. 

Förslag 1. Belysningen på gång- och cykelvägen längs JP Johanssons gata vid 
Myggstigen planeras att bli färdig under 2022. 

Förslag 2. Gång- och cykelvägen mitt emot infarten till Kantarellgatan finns med i 
planeringen för 2022/2023. 

Förslag 3. Gång- och cykelvägen längs Östra länken till Bergvretenhallen på östra 
sidan om JP Johanssons gata finns med i planeringen för 2023. 

Förslag 4. Gång- och cykelvägar i området omkring Bergvreten-Gånsta är det bitvis 
långt mellan stolparna. Vi kommer att byta till andra armaturer som har en bättre 
ljuskälla för att belysa gång- och cykelvägarna. Det finns med i planeringen för 
2023/2024. 
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Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/715. 

 
 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun  
 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 11 oktober 2021 23:55 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor 

Motivering 
1. G/c- väg väster om Myggstigen längs JP Johanssons gata. Eftersom 
gatbelysningen används för upplysning av g/c-väg blir det mörkt när den svänger 
in i skogen. Det gäller en sträcka på ca 100m. 
2. Mitt emot infarten till Kantarellgatan gör g/c-vägen en sväng ifrån JP 
Johanssons gata. Resultatet även här mörker. 
3. G/c-väg sträckan Östra länken till Bergvretenhallen på östra sidan om JP 
Johanssons gata. Här står gatubelysningen på motsatt sida. Dessutom finns träd 
och buskar emellan. Här skulle man ju kunna byta sida och gå på västra sidan 
men då saknas övergångsställe vid Kantarellgatan (och är en väldigt farlig 
övergång med dålig sikt och hög hastighet). Sätt upp lysen längs sträckan. 
4. När man byggde området Bergvreten/Gånsta var man tydligen påverkad av 
dåtidens energikris. Då placerades lyktstolparna på g/c-vägarna på för långt 
avstånd för att lysa upp hela g/c-vägen. Resultatet blev att man har 10-30 m 
mörker mellan varje lyktstolpe. Detta ökar naturligtvis risken för halkolyckor 
enormt mycket. Så förtäta avståndet mellan stolparna eller förstärk ljuskäglan. 
En årlig åtgärd borde också vara att röja trädgrenar kring stolparna. Det gör 
faktiskt skillnad även när löven fallit. 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-15  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 156 Ärendenummer KS2021/715 

Medborgarförslag - Förbättra belysningen och minska 
antalet halkolyckor 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-11 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
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