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§ 199
Motion - Ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i
Falkenberg, KS 2016/345
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Bifall motionen då tekniska nämnden, efter kommunfullmäktiges
återremiss om ytterligare utredning av trafiksäkerheten vid
Kvekatorpsvägen/Sandgatan, beslutat att äska medel för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen.
Beskrivning av ärendet
Rebecka Kristensson (S) har inkommit med en motion om att tekniska
nämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna till att genomföra fler
hastighetsdämpande åtgärder på Sandgatan i Falkenberg, samt inom kort
genomföra åtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningen
Kvekatorpsvägen/Sandgatan.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
föreslog 2016-12-14 att motionen bör anses behandlad, eftersom
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Sandgatan är genomförda i form av
återställande av busskuddar efter återbeläggning. Vid kommunfullmäktiges
behandling av motionen 2017-02-28 beslutade fullmäktige att återremittera
ärendet till tekniska nämnden för att uppdra åt tekniska nämnden att
ytterligare utreda vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan vidtas för
oskyddade trafikanter.
Tekniska nämnden låter 2017-12-13 meddela att en utredning genomförts
som visar att fem lindriga olyckor rapporterats till Strada
(informationssystem för data om skador och olyckor inom
vägtransportsystemet) vid korsningen Kvekatorpsvägen/Sandgatan de
senaste fem åren. Orsakerna till olyckorna bedöms vara komplicerade
trafiksituationer med flera trafikanter inblandade. Vidare bedöms det
föreligga risk för ytterligare olyckor av högre svårighetsgrad. Mot bakgrund
därav har tekniska nämnden beslutat att äska investeringsmedel för att
bygga om korsningen Kvekatorpsvägen/Sandgatan i syfte att utforma den på
ett mer framkomligt, tillgängligt och trafiksäkert sätt för samtliga
trafikanter.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att det ska
vara säkert och tryggt för oskyddade trafikanter utmed Sandgatan i
Falkenberg. Eftersom tekniska nämnden efter kommunfullmäktiges
återremiss genomfört en utredning över olycksstatistiken vid den aktuella
korsning motionären påtalar och därefter vidtagit åtgärder i form av
investeringsäskande, anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör
anses vara bifallen. Vidare finns de hastighetsdämpande busskuddarna
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sedan en tid tillbaka återplacerade på Sandgatan efter tidigare
beläggningsarbete.
Ekonomi
Tekniska nämnden har äskat investeringsmedel om 200 tkr för år 2020 och
1800 tkr för år 2021 i syfte att möjliggöra för ombyggnation av korsningen
Kvekatorpsvägen/Sandgatan.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-31
Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i Falkenberg, 2016-09-06
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 137
Kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27
Tekniska nämnden 2016-12-14, § 85
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