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Dnr: SBB2021-135

Håkan Blaxmo

Remissyttrande, medborgarförslag om sänkt hastighet
från 50 km/h till 30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslaget om
sänkt hastighet på Brotorpsgatan i Lindesberg.
Beskrivning av ärendet
Medborgarförslaget önskar en sänkt hastighet på Brotopsgatan, då många människor
(framförallt barn) rör sig längs gatan. Sikten på gatan är begränsad och många som
färdas med bil på aktuell vägsträcka anpassar inte hastigheten till siktförhållandena,
vilket skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter.

Yttrande från gata/ trafik
En trafikmätning är genomförd 2018, som visar att medelhastigheten är under 30 km/h,
vilket tyder på att en sänkning av hastigheten inte skulle få önskad effekt.
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man inte ändrar
hastigheten, men finns ett behov av att anordna trafiksäkerhetsåtgärder (farthinder), för
att styra trafikflödena till det större vägnätet.
Föreslagen åtgärd är dock inte prioriterad i närtid, men kan komma att prioriteras inom
de närmaste åren.
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KS 2020/194-1
Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Önskar sänkt hastighet på Brotorpsgatan i Lindesberg från 50km/h till 30km/h samt att det blir genomfartsförbud.
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Att ha en hastighet av 50km/h på Brotorpsgatan med många människor i rörelse (framförallt barn), till fots och på cykel, och med
häckar som skymmer sikten är livsfarligt. Många som kör i området tar inte hänsyn till den skymda sikten utan följer bara
hastighetsskylten. Bor själv på gatan och mina barn är ofta i rörelse mellan vårt hus och lekparken som finns på området och det är
alltid en obehaglig upplevelse att gå eller cykla med dem längs Brotorpsgatan då det är väldigt mycket trafik och hög hastighet.
Sedan Djupdalsgatan byggdes om med farthinder och stoppskylt har även flertalet elever på Lindeskolan börjat använda
Brotorpsgatan som genomfartsväg och ytterligare ökat på trafiken med höga hastigheter (ofta med blicken på sin telefon istället för
på vad som rör sig på gatan). Man märker även av en stor ökning av genomfartstrafiken i samband med aktiviteter på arenan på em
/kvällar då sikten är ännu sämre p.g.a. mörkret. Då det bor många barn i området längs Brotorpsgatan som ofta vistas i trafiken till
och från förskolor/skolor och lekpark anser jag att en hastighet av 30km/h samt genomfartsförbud för att minska trafiken är en
nödvändighet för att undvika att en allvarlig olycka sker.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn
Astrid Linnea Johanna Daniela Allström
Adress
BROTORPSGATAN 15

Postnummer och ort
711 34 Lindesberg

Telefon
-

E-postadress
daniela.allstrom@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej
Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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