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Hastighetsdämpande åtgärder på Thottsgatan
TN-2020-3950
Sammanfattning

Representanter för Fågelbacksskolan och Borgarskolan har kontaktat Fastighets- och
gatukontoret om en oro för allvarliga olyckor till följd av höga hastigheter på Thottsgatan. Oron
gäller delen mellan Erik Dahlbergatan och Regementsgatan där hastighetsbegränsningen är 30
km/h.
Med syfte att öka tryggheten på Thottsgatan föreslås hastighetsdämpande åtgärder i form av två
asfaltsgupp som anläggs i samband med beläggningsåtgärder under våren 2021.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna genomförandet av föreslagna hastighetsdämpande åtgärder på Thottsgatan till en
kostnad av 70 000 kr.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Ärendet

Bakgrund
Representanter för Fågelbacksskolan (grundskola åk 7-9) och Borgarskolan (gymnasieskola) har
kontaktat Fastighets- och gatukontoret om en oro för allvarliga olyckor till följd av höga
hastigheter av motorfordon på Thottsgatan. Oron gäller delen mellan Erik Dahlbergatan och
Regementsgatan där hastighetsbegränsningen är 30 km/h.

SIGNERAD

2021-03-29

Thottsgatan är en lokalgata som avslutas i en vändplats för motorfordonstrafik vid
Regementsgatan men som för gång- och cykeltrafik har en vidare koppling till Slottsparken via
en tunnel.
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Borgarskolan

Fågelbacksskolan

Bild 1. Karta över området vid Fågelbacksskolan och Borgarskolan.
Det har tidigare funnits en problematik med bilar som använder tunneln som smitväg och därför
har pollare satts upp i slutet av vändplatsen för att förhindra detta.
Hösten 2019 genomfördes en trafikmätning på gatan för att bedöma om åtgärder var motiverade
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikmätningen som genomfördes i oktober och november 2019
visade att bilarnas hastighet på Thottsgatan generellt vara låga. 85-percentilen var 28 km/h söder
om och 23 km/h norr om Banérsgatan. Enstaka fordon körde fortare än 60 km/h. Trafikflödet
var ca 500 fordon per dygn i den södra delen av Thottsgatan och 300 fordon per dygn i den
norra delen.
Under de senaste tio åren har det inträffat tre lindriga kollisionsolyckor (cykel-motorfordon) på
sträckan mellan Erik Dahlbergsgatan och Regementsgatan.
Med hänvisning till de generellt låga hastigheterna på Thottsgatan och att den aktuella sträckan
inte är olycksdrabbad gjorde Fastighets- och gatukontoret bedömningen att det inte var aktuellt
att anlägga några fartdämpande åtgärder på Thottsgatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Tillfälliga fartdämpande åtgärder
Oron som skolorna ger uttryck för och som boende har påtalat i ärenden till förvaltningen
indikerar dock att det förekommer en problematik kopplat till höga hastigheter som skapar
otrygghet. Resultatet av hastighetsmätningarna bekräftar att enstaka fordon håller högre
hastigheter än vad som är lämpligt i en miljö nära skolor. Med syfte att öka tryggheten på
Thottsgatan testades därför i januari 2021 två tillfälliga gummigupp strax söder och norr om

3 (4)
korsningen med Banérsgatan. På grund av pandemin har inte skolorna haft fullt elevantal efter
årsskiftet och därför har trafiksituation på Thottsgatan varit lugnare. Under våren när elevantalet
ökar förväntas problemen med höga hastigheter komma tillbaka.

Bild 2. Tillfälliga gupp på Thottsgatan vid Banérsgatan.
Ett förslag till placering av permanenta åtgärder har därför tagits fram i dialog med
representanter för skolorna. Två asfaltsgupp föreslås placeras på Thottsgatan. Det ena norr om
Banérsgatan och det andra strax söder om den entré till Fågelbacksskolan som många elever
använder när de korsar Thottsgatan.
Skolorna beskriver en problematik med bilar som kör i höga hastigheter från vändplatsen och
svänger av i Banérsgatan alternativt fortsätter förbi Banérsgatan vidare mot korsningen Erik
Dahlbergsgatan. Därför skulle en placering av gupp norr om Banérsgatan och strax söder om
Fågelbacksskolans entré innebära att hastigheterna dämpas vid de punkter där många oskyddade
trafikanter korsar gatan. Guppen blir då placerade med ca 50 meter mellan vändplats och det
första guppet och 50 meter mellan det första och det andra guppet, vilket kan bidra till att
hastigheterna sänks även på hela den aktuella sträckan.
Åtgärderna bedöms inte påverka cyklisters framkomlighet i någon större utsträckning då det går
att cykla över guppen.
Placeringen har stämts av med Ragn-Sells och VA Syd som har tömning av avfallsbehållare vid
guppet norr om Banérsgatan.
Åtgärderna genomförs i samband med beläggningsprogrammets planerade drift och underhåll av
lokalgatorna i området. Kostnaden för två asfaltsgupp beräknas till ca 70 000 kr och ryms inom
ordinarie driftsbudget för mindre ombyggnader vid skolor.
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Fågelbacksskolan

Bild 3. Förslag till placering av permanenta asfaltsgupp.

Bild 4. Exempel på utformning av asfaltsgupp
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

