Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2015-03-10

§ 70
Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU § 42) KS 2014-421

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att trafiksituationen inte förbättras så pass
mycket att det motiverar kostnaden för byggnation av en cirkulationsplats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-01-30
Tekniska nämnden § 101, 2014-12-17
Medborgarförslag, 2014-11-04
Sammanfattning av ärendet
Kristina Hallgren har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att det ska
byggas en cirkulationsplats vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen.
Tekniska nämnden har yttrat sig i frågan och anger följande:
En cirkulationsplats har bäst effekt på framkomligheten där två vägar med relativt lika
trafikmängder korsar varandra. I korsningar där den ena vägen har större trafikmängder
ökar inte framkomligheten för den mindre vägen lika mycket. Den aktuella korsningen är
en trevägskorsning där trafikmängderna är större på Lasarettsvägen än på Fajansvägen.
Enligt Transportstyrelsens statistik för trafikolyckor med personskador har ingen olycka
inträffat i korsningen de senaste fem åren.
Trafiken har ökat på Fajansvägen efter att Nybygärde byggdes. Stadsbyggnadskontoret
bedömer dock inte att trafiksituationen är så besvärlig att det motiverar en ombyggnad av
korsningen till cirkulationsplats.
Ekonomi
En cirkulationsplats kostar uppskattningsvis mellan 4 och 6 miljoner kronor. Medel för en
ny cirkulationsplats ryms inte i tekniska nämndens budget.
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Forts. § 70
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-03-16 och anslaget 2015-03-17.
Utdragsbestyrkande
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§ 42
Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. KS 2014-421

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att trafiksituationen inte förbättras mycket
att detta motiverar kostnaden för byggnation av en cirkulationsplats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-01-30
Tekniska nämnden § 101, 2014-12-17
Medborgarförslag, 2014-11-04
Sammanfattning av ärendet
Kristina Hallgren har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att det ska
byggas en cirkulationsplats vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen.
Tekniska nämnden har yttrat sig i frågan och anger följande:
En cirkulationsplats har bäst effekt på framkomligheten där två vägar med relativt lika
trafikmängder korsar varandra. I korsningar där den ena vägen har större trafikmängder
ökar inte framkomligheten för den mindre vägen lika mycket. Den aktuella korsningen är
en trevägskorsning där trafikmängderna är större på Lasarettsvägen än på Fajansvägen.
Enligt Transportstyrelsens statistik för trafikolyckor med personskador har ingen olycka
inträffat i korsningen de senaste fem åren.
Trafiken har ökat på Fajansvägen efter att Nybygärde byggdes. Stadsbyggnadskontoret
bedömer dock inte att trafiksituationen är så besvärlig att det motiverar en ombyggnad av
korsningen till cirkulationsplats.
Ekonomi
En cirkulationsplats kostar uppskattningsvis mellan 4 och 6 miljoner kronor. Medel för en
ny cirkulationsplats ryms inte i tekniska nämndens budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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Forts. § 42
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag från stadsbyggnadskontoret.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-02-12 och anslaget 2015-02-13.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se
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§ 101
Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid
Lasarettsvägen. Dnr KS 2014/421
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kristina Hallgren.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Hallgren har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en cirkulationsplats vid
infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen.
Tekniska nämnden har fått förslaget för yttrande.
Ekonomi
En cirkulationsplats kostar uppskattningsvis mellan 4 och 6 miljoner kronor. Medel för en
ny cirkulationsplats ryms inte i tekniska nämndens budget.
Övervägande
En cirkulationsplats har bäst effekt på framkomligheten där två vägar med relativt lika
trafikmängder korsar varandra. I korsningar där den ena vägen har större trafikmängder
ökar inte framkomligheten för den mindre vägen lika mycket. Den aktuella korsningen är
en trevägskorsning där trafikmängderna är större på Lasarettsvägen än på Fajansvägen.
Enligt Transportstyrelsens statistik för trafikolyckor med personskador har ingen olycka
inträffat i korsningen de senaste fem åren.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg
2014-12-17

Trafiken har ökat på Fajansvägen efter att Nybygärde byggdes. Stadsbyggnadskontoret
bedömer dock inte att trafiksituationen är så besvärlig att det motiverar en ombyggnad av
korsningen till cirkulationsplats.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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