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Tekniska nämnden

Medborgarförslag om att åtgärda problemet
med höga farter och buskörning på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2020-06-25.
Kommunfullmäktige har beslutat 2020-08-31, § 169


Medborgarförslaget får ställas.



Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

Förslagsställaren upplever att bilar överträder hastighetsbestämmelserna på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen och önskar fartdämpande åtgärder vid
dessa två vägar.
Förvaltningens svar :
Högsta tillåtna hastighet på Verkstadsgatan är 40 km/h och på
Kristianstadsvägen 60 km/h från cirkulationsplatsen i höjd med Stattena och
norrut.
Hörby kommun har tagit fram en policy för hastighetsdämpande åtgärder. Ur
den kan man läsa:
”Nedanstående kriterier föreslås utgöra vägledning vid bedömning av
anläggning av farthinder.
- 40-gupp eller annan typ av farthinder kan anläggas när högsta tillåtna
hastighet är 40 km/tim och bilarnas medelhastighet överstiger 47 km/tim
eller 85-percentilen överstiger 52 km/tim.”
För att få fram medelhastigheten på Verkstadsgatan ska alltså en mätning
utföras.
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På både Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen kör bussar och
utryckningsfordon. Anläggande av farthinder försvårar framkomligheten
avsevärt för dessa fordon.
Fortkörning är beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på de
flesta vägar. Eftersom det handlar om ett brott mot lagstiftning är det
polisens ansvar att kontrollera och hantera fortkörning.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Avslå önskemålet om hastighetsdämpande åtgärder på Verkstadsgatan
och Kristianstadsvägen, med motiveringen att farthinder försvårar
framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.



Medborgarförslaget anses besvarat.
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