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Trafiknämnden 2016-08-17

§ 41
LTF om violvägen i Skogstorp
Beslut
Trafiknämnden beslutar
1 Avvisa ansökan om gång/cykelbana
2 Införa motorfordonstrafik förbjuden på den blåstreckade vägen med undantag för av
drifts- och underhållspersonal, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt varu- och
godstransporter.
3 Vid markerade treor enligt kartbild införs motorfordonstrafikförbjuden med undantag av
drifts- och underhållspersonal, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, varu- och
godstransporter samt buss (skolskjuts).

Blå heldragen linje visar gång/cykelbana. Blå streckad linje visar borttagen gång/cykelbana samt
ny infart till idrottshallen. Rosa streckat område visar vägföreningens område. 2 visar
beslutsförslag 2 och 3 beslutsförslag 3.

Beslutsunderlag
Bygg- och projektenhetens skrivelse 20160503
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Yttrande BUN 20160512
Yttrande polis 20160516
Yttrande Vägföreningen 20160610
Trafikförordningen
Bakgrund
I samband med återuppbyggnaden av Skogstorps idrottshall har det kommit en önskemål
från bygg- och projektenheten om att reglera trafiken vid skolan.
Förslaget är att vägen in till idrottshallen endast får användas av bilar med
handikapptillstånd samt av FaBo:s personal för drift- och underhållsarbeten. Skyltning och
förordning ska vara utformade så att det är möjligt att bötfälla felaktigt utnyttjande. Om det
är möjligt ska arrangörer mot anskaffande av tillstånd kunna använda vägen för att
transportera material och utrustning i samband med arrangemang i hallen. I övrigt skall
infarten användas som gång- och cykelbana.
Ekonomi
Skyltning
Övervägande
I nuläget finns det två parkeringsplatser för rörelsehindrade inne på skolans område. För att
kunna komma till parkeringsplatserna måste föraren köra förbi en av två skyltar som visar
att det är förbjudet för motorfordonstrafik. Endast buss och godstransporter får passera.
I ansökan finns önskemålet att infarten till idrottshallen ska användas som gång- och
cykelbana med biltrafik tillåten för driftspersonal, parkeringstillstånd för rörelsehindrade
samt arrangörer. Gång- och cykelbana är ett väghållarbeslut och inte ett
trafiknämndsbeslut. På gång- och cykelbana får inte heller motorfordonstrafik föras,
undantag moped klass II. Därför föreslås att infarten (blå streckad markering) är en infart
med motorfordonstrafikförbjuden med undantag av drifts- och underhållspersonal,
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt varu- och godstransporter. Vid befintlig
skyltning måste buss (skolskjuts) tilläggas.
Ansökan tillstyrks av samtliga remissinstanser.
Sammanfattning yttranden:
Vägföreningen ser i sig ingen bättre lösning på tillfartsväg än den föreslagna, i form av en
handikappväg enligt den bifogade skissen, som skall användas enbart av dem med
handikapptillstånd samt av Fabos egen personal för att kunna sköta skolans område.

Skogstorpsskolan har inget emot den sträckning som finns beskriven i remissen skriven av
Hans-Erik Wortmann. Det finns heller inget att invända mot att trafik skall begränsas till
de med handikapptillstånd samt Fabo:s personal.
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Det som Barn- och Utbildningsnämnden vill få bekräftat är att skola och förskola vid
enstaka evenemang kan nytt denna väg in till Idrottshallen för att kunna transportera
utrustning för teaterföreställningar, avslutning och andra större evenemang. Syftet är inte
att i tid och otid använda vägen för transporter utan skall uteslutande kopplas till större
evenemang. Sammanfattningsvis vill BUN ha möjlighet att nyttja denna väg vid speciella
evenemang.
Polisen har inga invändningar mot att rörelsehindrade och övrig behörig trafik undantas
från förbudet för fordonstrafik förbjuden på Violvägen och dess förlängning.
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§ 42

Information gångstråk
Hanna Smekal och Charlotte Ljung från planenheten informerade om arbetet med gångstråk.
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§ 43

Delegationsbeslut
Ärendelistan visades på mötet och lades till handlingarna
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§ 44

Underrättelser och meddelande
a) Norra Ringvägen, beslut från förvaltningsrätten
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§ 45

Skrivelser för kännedom
Det har inte kommit några skrivelser för kännedom
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§ 46
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

9 (9)

