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§ 207 Motion - Hastighetssänkande åtgärder
Rektorsgatan
Beslut
Avslå förslaget att sänka hastighetsgränsningen på Rektorsgatan till 30
km/h.
Gångbana anläggs utmed Rektorsgatans västra sida under nästa år och
investeringsmedel tas från budget 2017 och att verksamhetschef gata/park
får i uppdrag att genomföra detta under nästkommande år.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29, § 125 att motionen får ställas
och överlämnas till tekniska nämnden för beredning.
Motionen har lämnats av Jan-Åke Boulkizz (SD) Hörby gällande
hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan. Motionen tar upp följande
synpunkter:
Trafiken på Rektorsgatan har alldeles för hög hastighet
Hastighetssänkning kring Frostaskolan till 30 km/h på gatorna
Rektorsgatan, Norregatan och Komministergatan med motiveringen att
minimera olyckor.
Hastigheten vid samtliga skolor bör sänkas till 30 km/h
Kommunservice gata/park har studerat situationen på Rektorsgatan och vid
ett besökstillfälle var det parkerade bilar på båda sidorna, vilket gjorde att
gatan upplevdes som smal. Det noterades också att bilarna vid tillfället stod
nära fastighetsgränsen varpå oskyddade blev hänvisade att gå mitt i gatan.
Då Rektorsgatan är bred idag finns det därför möjlighet att göra den mer
trafiksäker för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gångbana som
knyter ihop Frostaskolan med Hörby Sportcenter.
En placering av denna är mest lämpligt på den västra sidan för att knyta
ihop de befintliga övergångsställena på Skolgatan och Byggmästaregatan
som är placerade väster om Rektorsgatan. Då gatan blir smalare är det
också lämpligt att införa parkeringsförbud på ena sidan för att inte riskera
framkomligheten på gatan. En kostnadsberäkning har genomförts och
anläggandet av en gångbana beräknas uppgå till cirka 280 tkr.
Vid Frostaskolan är idag 30 km/h enligt gällande Hastighetsplan, förutom
på Rektorsgatan där det idag är 40 km/h.
Gällande hastighetsbegränsningen vid skolor beslutade
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kommunfullmäktige 2012-08-27, § 122, att hastigheten utanför skolor och
förskolor bör vara 30 km/h.
I dagsläget är det 30 km/h vid samtliga skolor i Hörby kommun vardagar
7-17.
En hastighetsänkning på Rektorsgatan bedöms inte vara aktuell, dels med
hänvisning till principbeslutet kring 30 km/h samt att sträckan inte är
utpekad i Hastighetsplanen. Kommunservice gata/park har uppfattningen
att parkerade bilar fungerar som en hastighetsdämpande åtgärd, då gatan
visuellt upplevs som smal, vilket leder till lägre hastigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Avslå förslaget att sänka hastighetsgränsningen på Rektorsgatan till 30
km/h.
Föreslå att gångbanan anläggs utmed Rektorsgatans västra sida under nästa
år och investeringsmedel tas från budget 2017 och att verksamhetschef
gata/park får i uppdrag att genomföra detta under nästkommande år

Beslutsunderlag
Motion angående hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan.
Karta över gällande hastigheter
Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-27, § 122
Utdrag ur hastighetsplanen
_____
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