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HUVUDSAMMANFATTNING
Syfte
Syftet med trafiköversynen är att skapa en säkrare trafiksituation inom Blommelunds samfällighetsförening.
Förslaget innefattar tre åtgärder för att minska hastigheten och trafikmängden på områdets trafiksträckor.

ÅTGÄRDER
HASTIGHETSÖVERSYN
Sänkt hastighet i området
Styrelsen har sett över den rådande hastigheten på Rågången och Sandbyhovsgatan. Nuvarande
hastighetsbegränsning, 30 km/h, är hastigheten som generellt gäller på omkringliggande gator i Haga,
Karlshov m.fl. vilket styrelsen anser vara för hög för smågatorna inom området. Styrelsen har därmed beslutat
att sänka hastigheten inom området till 15 km/h.
För att verkställa detta har styrelsen beslutat att sätta upp hastighetsskyltar på infarterna till området från
Rågången och Sandbyhovsgatan. Se Bild 1.
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Bild 1: Placering av hastighetsskyltar (Svarta markeringar)
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Farthinder
Efter diskussion med tekniska kontoret på kommunen om andra lämpliga åtgärder för att minska hastigheten
inom området har styrelsen börjat att undersöka möjligheterna att sätta upp farthinder inom samfällighetens
vägar. Två företag rekommenderades av tekniska kontoret för att få ytterligare information om lämpliga hinder
inom området, vilka har kontaktats. Företagen som rekommenderades var Svevia och PEAB men det är bara
Svevia som har återkommit med mer information. Därför har styrelsen valt att kontakta ytterligare en
leverantör, HSB, som sköter förvaltningen inom området.
Utifrån informationen av ovan nämnda leverantörer har två typer av väghinder diskuterats: flyttbara
gummihinder (se bild 2) och fasta asfaltshinder. Båda typer har sina för- och nackdelar.
Gummihinder:
+ Hindrets placering kan justeras
+ Kan tas bort vintertid för att underlätta för snöröjning
- Underhåll när dessa ska tas bort samt sättas tillbaka
- Behöver vinterförvaringsutrymme
- Om dessa avlägsnas under vintersäsongen saknas hastighetsbegränsande åtgärder under denna period
Asfaltshinder:
+ Mindre underhåll vid vintersäsong
+ Begränsar hastigheten året runt
- Kan skapa problem för snöröjning samt köras sönder av plogbilen
Enligt bestämmelserna för väghinder ska dessa markeras tydligt för att ansvaret vid eventuella skador på
fordon skall begränsas till föraren. Därmed rekommenderar styrelsen att även investera i
sidomarkeringsskyltar, se bild 3.
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Bild 2: Farthinder lilleskutt

Bild 3: Sidomarkeringsskyltar
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Placering
Styrelsen har med hjälp av en av de leverantörer som föreningen varit i kontakt med tagit fram ett förslag på
placering av farthinder. Bredd, längd på de olika vägavsnitten samt placering av uppfarter har legat till grund
för förslaget på antalet väghinder per avsnitt.
Två av vägavsnitten på föreningens vägar, sträckan längs spårvagnsspåret på Rågången samt vägavsnittet på
Sandbyhovsgatan mot höghusen tillhörande bostadsrättsföreningarna, har ansetts varit extra utsatta för högre
hastigheter.

Bild 4: Förslag på placering av farthinder (svarta markeringar)
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FRAMKOMLIGHETSBEGRÄNSING
Sandbyhovsgatan
Sandbyhovsgatan har tidigare trafikerats av en anropsstyrd buss i Östgötatrafikens regim men denna linje har
sedan 2017 slutat trafikera berörd sträcka. Dessutom innebär det senaste förslaget från Kommunen gällande
Sandbyhovsområdet att sträckan på Sandbyhovsgatan som tillhör samfälligheten inte kommer att användas
som en anslutning ut mot Rågången. I och med denna ändring har styrelsen börjat undersöka möjligheten att
stänga av anslutningen mellan det två delarna på Sandbyhovsgatan (se Bild 5). Detta skulle begränsa
trafikmängden på Sandbyhovsgatan genom att anslutningstrafiken från nedre delen av Sandbyhovsområdet ut
mot Eneby, Karlshov samt Vidablick skulle stoppas.
Frågan om vilka bestämmelser som gäller för sträckan har lyfts med kommunen och beskedet är att
föreningen numera kan besluta själva över trafiken genom denna passage. Men eftersom den tidigare varit
tillgänglig för genomfart för blåljusmyndigheter (brandkår, polis och ambulans) måste dialog hållas med dem
innan detta kan genomföras.

Bild 5: Begränsning av framkomlighet på Sandbyhovsgatan
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BUDGET
Svevia har givit en offert på 15 väghinder av typen Lilleskutt med bredd 4 meter. Priset skulle bli 40 000:- ex
mervärdesskatt inklusive montering. Denna offert inkluderar dock inte sidomarkeringsskyltar. Vi väntar på
uppdaterad offert.
HSB förordar asfaltsgupp. Ingen offert har hittills givits, men indikation på en kostnad på cirka 3 000:- ex
moms per farthinder har angetts. Offert väntas inkomma inom kort.
Baserat på ovanstående föreslår styrelsen att 75 000:- inklusive moms bör reserveras för väghinder.

HEMSTÄLLAN
Blommelunds samfällighetsförenings styrelse hemställer att Blommelunds samfällighetsförenings årsstämma
beslutar att föreningen investerar i nya farthinder. 75 000 kronor inklusive mervärdesskatt av föreningens
budget reserveras för farthinder.
Blommelunds samfällighetsförenings styrelse hemställer att Blommelunds samfällighetsförenings årsstämma
uppdrar styrelsen att påbörja en dialog med blåljusmyndigheterna för att i framtiden kunna blockera trafiken
mellan Rågången/Sandbyhovsgatan.
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