LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

2012-06-18

148

Sida

330

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
junikf39
Dnr 12.394-008

Medborgarförslag om farthinder längs Trolltjärnsvägen
Ärendebeskrivning
Tove Cullhed anför följande i ett medborgarförslag 2012-06-13.
Trolltjärnsvägen på Bergnäset är en tungt trafikerad väg, mitt bland
villakvarter där många småbarnsfamiljer bor. Endast en bråkdel av de 1000
fordon (bl a LLT bussar, motorcyklar och bilar) som kör på vägen varje dygn
håller hastighetsgränsen, 30 km/tim. LLT är vidtalade upprepade gånger av
kommunens trafiksektion men inget händer, chaufförerna fortsätter att köra
för fort. Små och stora barns liv riskeras dagligen och trafiken stör de boende.
Bredden på vägen, 13 meter, är en bidragande faktor till de snabba hastigheterna enligt uppgift från Mikael Sundvall, sektionschef trafiksektionen.
Tyvärr dröjer det flera år innan arbetet blir av att minska den till 6 m.
För att minska andelen trafik i villaområdet men även andelen trafikanter som
kör för fort, är mitt förslag att anlägga flertalet farthinder längs Trolltjärnsvägen. Förhoppningsvis väljer därför trafikanter som idag använder vägen
som genomfartsled att köra på Granuddsvägen istället. Bussarna i sin tur
tvingas hålla nere farten, året runt.
I länets Regionala utvecklingsstrategi (RUS) som lades fast i december 2011,
anges attraktiva livsmiljöer som en av de viktigaste utmaningarna för en
hållbar samhällsutveckling. Ett långsiktigt transportsystem förutsätts vara
tryggt och säkert för alla medborgare. Trolltjärnsvägen är mycket långt ifrån
att uppfylla de utmaningarna i dagsläget.
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Farthinder året runt kan vara en åtgärd som leder till en förbättring. Att
dessutom helt upphöra med busstrafik på vägen är en åtgärd som alldeles
säkert skulle lösa problemen. Att tillgängligheten får står tillbaka för trygga
boendemiljöer borde vara ett lätt och självklart beslut att ta. Beslutet kan inte
vänta och får inte vara avhängigt att statistiken visar att liv har skadats eller
avslutats.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Tove Cullhed, Tekniska nämnden
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