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Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar

INLEDNING

Iosefsdalsvägen var längre tillbaka vägen norr ut mot  Avesta, även idag förekommer

en hel del genomfartstrafik. Hastigheten på Vägen har sänkts från 50 kilometer per

timme till 30 kilometer per timme från och med den  2  september  2019.

I och med att Salabostäder AB byggt klart sina bostäder på Josefdalsvägen  8-10,

kommer ett farthinder att byggas, i anslutning till Salabostäders fastighet, under

I  oktober  2019.  Ytterligare farthinder samt flytt av in-och utfart planeras. Det finns

inga medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i investeringsbudget för  2019.

Därför föreslås en omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar.

Beredning

Bilaga KS  2019/152/1, missiv  — omfördelning av medel inom ram för

gatuinvesterin gar

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att omfördela 300 000 kronor från projekt  3165  DP Kristina  4:11  parkering till

trafiksäkerhetshöjande åtgärder ]osefdalsvägen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

at_t omfördela 300 000 kronor från projekt  3165  DP Kristina  4:11  parkering till

trafiksäkerhetshöjande åtgärder ]osefdalsvägen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar

Bakgrund

Josefsdalsvägen var längre tillbaka vägen norr ut mot  Avesta, även idag förekommer

en hel del genomfartstrafik. [ dagsläget har de fastigheter med adress,

]osefsdalsvägen, sin garageuppfart direkt ut på ]osefsdalsvägen. Hastigheten på

vägen är förnärvarande 50 km/h kommer att sänkas till 30 km/h från och med den

2:a september  2019.

Samhällstekniska enheten har under flera år genomfört trafikmätningar längs

josefsdalsvägen. Under  2018  genomfördes två trafikmätningar, april och juli, på fyra

platser vid varje tillfälle. Vid ett av tillfällena, juli, var ett provisoriskt farthinder

monterat i anslutning till gång- och cykelvägen som mynnar ut vid Iosefsdalsvägen

16.

Trafikmätningen, som satt monterad vid Josefsdalsvägen 16, visar att hastigheten

vid övergångsstället, för 85-percentilen minskade från 43 km/h till 23 km/h. 85-

percentilen är ett vedertaget begrepp över hela Europa. Det är vad 85 % av de som

trafikerar platsen har för hastighet. Den högsta hastigheten som uppmättes, på

Josefsdalsvägens alla åtta trafikmätningar  2018, var just vid förskolans in- och

utfart. Hastigheten som uppmättes var 90 km/h och det var klockan  13:20  söndagen

15 juli  2018.

Samhällstekniska enheten uppmärksammades av boende på ]osefsdalsvägen 24 att

in- och utfarten till fastigheten sker via en gång- och cykelväg. Den berörda gång-

och cykelväg är "skolväg” för barnen som bor nordöstra josefsdal. Enligt

Trafikförordningen  (1998:1207) är det endast tillåtet att gå, cykla samt köra moped

klass II, på gång- och cykelvägar. (Moped klass II kan förbjuda med särskild

tilläggstavla.)

Förslag till utbyggnad

I och med att Salabostäder byggt klart sina bostäder på ]osefsdalsvägen  8 — 10

kommer ett farthinder att byggas, i anslutning till Salabostäders hus, under oktober

2019.  Farthindret kommer att höja trafiksäkerheten för de som ska korsa vägen och

för dem som går eller cyklar längs vägen, tack vare lägre hastighet på de fordon som

kör på vägen. Farthindret kommer förmodligen att bidra till att användandet av

]osefsdalsvägen för genomfartstrafik minskar.
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Samhällstekniska enheten önskar bygga ett farthinder i anslutning till förskolan vid

Tränggatan, tidigare åtgärder har visat sig ganska uddlösa.

För att öka trafiksäkerheten både för de boende på ]osefdalsvägen 24 och de som

använder anslutande gång- och cykelvägen, flyttas in- och utfarten från södra delen

till den norra delen av fastigheten.  I  och med detta kommer sikten för de boende på

24:an längs ]osefsdalsvägen, åt norr ökas med cirka 30  %  och åt söder med cirka

20%.

Under 2020 kommer samhällstekniska enheten fortsätta med trafikmätningar på

flera punkter, för att se hur hastighetssänkningen påverkat hastigheten på vägen

norr om farthindren. Är det så att bilisterna försöker köra in den tid de "förlorade"

vid fartguppen på resterande del av ]osefsdalsvägen. Dessa mätningar kommer ligga

till grund för om det ska byggas farthinder vid de två övergångsställen som återstår

på ]osefsdalsvägen.

Ekonomi

Översiktlig kostnadsbedömning för genomförandet finns i tabell nedan.

2019

Projektering/utredning+ byggnation

300000 kr

Det finns inga medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i investeringsbudget för

2019. För att finansiera åtgärden föreslås medel omfördelas från projekt  3165  DP

Kristina  4:11  parkering som inte kommer behöva utföras (total budget 400 tkr

2019).

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att omfördela 300 tkr från projekt  3165  DP Kristina 4:11parkering till

trafiksäkerhetshöjande åtgärder Iosefsdalsvägen.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


