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Motion om trafikproblem i Västerled
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på
remissen till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
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Stadsdelsdirektör

Gunnar Ohlsén
Avdelningschef

Bakgrund
En motion av Mirja Räihä Järvinen (s) och Karin Hanqvist (s) angående
trafikproblem på Västerled har inkommit för synpunkter.
Yttrande önskas senast 2008-09-17. Anstånd har medgivits t o m 2008-09-19.
Motionen behandlar problem med trafiken på Västerled i Bromma där
gångtrafikanter, cyklister och bilar ska samsas om utrymmet på en relativt smal
väg. Enligt motionen tar bilisterna liten hänsyn till övriga trafikanter varför
situationen upplevs som riskfylld av många, främst boende längs vägen. Motionen
beskriver att det längs en sträcka på Västerled finns ett antal 30-sträckor varvat
med 50-sträckor. Västerled utgör en huvudled och har därför en
hastighetsbegränsning på 50 km/h men på vissa delar råder 30 km/h. Istället
framförs i motionen, bör denna del av vägen, mellan Nockeby torg och
Abrahamsbergsvägen skyltas enhetligt med 30 km/h.
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I motionen framförs också synpunkter på att projektet Säker huvudgata lagts ned
och att planer på nybyggnation längs Västerled presenteras som en alternativ
lösning på trafikproblemen.
I motionen yrkas att staden fullföljer planerna med Säker huvudgata på Västerled
samt att staden sänker hastigheten på sträckorna
Nockebytorg/Abrahamsbergsvägen och på Västerled/Kojgränd till 30 km/h.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens kännedom om trafiksituationen på Västerled samt förslagen på
nybyggnation i området är begränsad varför det är svårt att lämna synpunkter på
specifika åtgärder. Däremot kan påpekas att de gator som utsetts till huvudgator
inom 30-zon vanligtvis är viktiga att behålla som huvudgator för en god
framkomlighet. Generellt anser förvaltningen dock att det naturligtvis bör vara
prioriterat med säkra trafiksituationer - speciellt för barnen som är de mest utsatta i
trafiken. Olika åtgärder bör därför ses över för att skapa en säker trafikmiljö på
Västerled.
Bilaga
Motion angående trafikproblem på Västerled i Bromma.
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