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Sammanfattning

Förvaltningen har mottagit synpunkter och klagomål på Badvägen med hänsyn till hastigheten.
Det förekommer vansinneskörningar och generellt sett höga hastigheter. Många barn och
ungdomar rör sig på egenhand i området. Under 2019 har användandet av området ökat vilket
har lett till trygghetsproblem, särskilt i den punkt där gångvägen korsar Badvägen till ridskolan.
För att öka tryggheten och tillgängligheten i området föreslås en hastighetssäkring av passagen
över Badvägen i form av gupp. I ett första steg genomförs åtgärden som ett test och då i form
av en trygghetsåtgärd med gummigupp. Detta skall sedan utvärderas och om testet anses lyckat
permanenteras.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att på prov införa trygghetsåtgärder i form av gummigupp på Badvägen, i höjd med ridskolan,
samt
att åtgärden ska utvärderas under 2021.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2019-12-16
Ärendet

Förvaltningen har mottagit synpunkter och klagomål på Badvägen med hänsyn till hastigheten.
Det förekommer vansinneskörningar och generellt sett höga hastigheter. Under 2019 har
användandet av området ökat vilket har lett till trygghetsproblem. Boende och personer som
rör sig i området känner sig otrygga. Särskilt i den punkt där gångvägen korsar Badvägen till
ridskolan. I denna punkt är sikten dessutom skymd då korsningen ligger i en kurva.

SIGNERAD

2019-11-26

Ridskolan byggdes 2015 och gång- och cykelvägen dit blev klar 2017, se karta nedan. 2019 görs
en förbindelse med spång på norra sidan samt att området blev ett skyddat reservat under 2019.
Även badplatsen längre västerut har blivit mer välkänd med åren. Alla dessa åtgärder har
tillsammans bidragit till att trafiken har ökat samt att behoven för fotgängare och cyklister att
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röra sig i området har ökat. Detta innebär en ökning av besökare totalt men även ett större
utnyttjande av berörd passage. Punkten är särskilt känslig då det är många barn och ungdomar
som tar sig på egen hand både till ridskolan och badplatsen.

Rött: Befintliga äldre stigar
Ny spång och stig till Badstigen

Badvägen

Ny GC-väg från Lagunavägen
Ny ridanläggning

Figur 1 karta över passagen, inringat i bilden med röd cirkel

Trafikmängder
Enligt en mätning från 2005 är ÅDT 900. Trafiken bedöms dock som betydlig högre
sommarhalvåret. Det finns inga mätningar på fotgängare och cyklister. Förvaltningen har vid
flera tillfällen varit på plats och gör bedömningen att antalet oskyddade trafikanter som rör sig i
området här ökat i samband med genomförda åtgärder, och då främst barn och ungdomar.
Trafikolyckor
På Badvägen (från skolan till småbåtshamnen) har det under en 10 årsperiod registrerats 8
olyckor som kan anses relaterade till höga hastigheter, 4 av dessa är viltrelaterade. Av dessa 8
olyckor är 1 allvarlig, 1 måttligt och 6 lindriga olyckor. Inga fotgängare eller cyklister har blivit
påkörda på Badvägen. Sträckan anses inte som direkt olycksdrabbad.
Förslag på åtgärd
För att öka tryggheten och tillgängligheten i området föreslås en hastighetssäkring av passagen
över Badvägen i form av gupp. Detta är särskilt viktigt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. I
ett första steg genomförs åtgärden som ett test och då i form av en trygghetsåtgärd med
gummigupp. Efter ca ett år skall detta sedan utvärderas och om testet anses lyckat
permanenteras. Åtgärden bedöms kosta cirka 30 000 kr och finansieras med medel ur ordinarie
driftsbudget.
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