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TN-2019-3997
Sammanfattning

Ärendet gäller anläggande av nytt övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärd över Frölichs
väg söder om Amiralsgatan. Syftet med åtgärden är att underlätta passage över gatan och att
dämpa hastigheterna på platsen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna anläggning av hastighetssäkrat övergångsställe på Frölichs väg söder om
Amiralsgatan till en bedömd kostnad om ca 300 000 kr och en årlig driftskonsekvens om ca
10 000 kr, samt
att uppmana trafikdelegationen att besluta om för ärendet erforderliga trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-03-10
Ärendet

SIGNERAD

2020-03-03

För att underlätta för gående att passera över Frölichs väg och för att dämpa hastigheterna på
platsen föreslås ett nytt övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärder.
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Översiktskarta Frölichs väg

Områdesbild med plats för åtgärd markerad

3 (4)
Frölichs väg är på denna plats 18 meter bred från kantsten till kantsten. I sektionsbredden ingår
en gång- och cykelbana på den västra sidan som är 3,6 meter bred samt en mittrefug som är 2,2
meter bred. Hastigheten är reglerad till 40 km/h. Sträckan trafikeras inte av kollektivtrafik.

Farthinder

Avsmalnande åtgärd

Utformningsprincip för övergångsställe och hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärden består av att anlägga ett nytt övergångsställe över Frölichs väg. För att dämpa
hastigheten på platsen föreslås farthinder i båda riktningarna. Farthindren görs i form av enkla
asfaltsgupp med släpp mot kantsten för att tillåta vatten att passera i gatan. Utformningen av det
nya övergångsstället görs så att det samspelar med den cykelbana som finns på den västra sidan.
Tillgänglighetsanpassning ska göras enligt krav i teknisk handbok. Gångbanorna kommer
anpassas till viss del för att fungera på bästa sätt för dem som ska passera gatan.
Detaljprojektering kommer att göras innan åtgärden genomförs.
Detta är en främst en trygghets- och framkomlighetsåtgärd, men det har även inträffat en del
olyckor då oskyddade trafikanter korsat gatan. Höga hastigheter på gatan bidrar till både risk för
olyckor och otrygghet.
Bedömd budget för detta projekt är ca 300 000 kr vilket inryms i befintlig budget för fastighetsoch gatukontorets trafiksäkerhetsarbete. Driftskonsekvensen av åtgärden bedöms till omkring
10 000 kr årligen. Målsättningen är att denna åtgärd ska byggas under sommar/höst 2020.
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