Dnr 1.2.4.-439-2015
Rubrik: Farthinder på Norr Mälarstrand
Förslag:
Bakgrund
Inför valet 2014 gick många partier, främst Miljöpartiet, ut med löften om att göra något åt den besvärliga
trafiksituationen i Stockholms innerstad. Man lovade vidta åtgärder för att få bort den ökande trafiken. Av detta har
hittills inget blivit av. Snarare tvärtom.
Som boende på Kungsholmens södra sida korsar jag Norr Mälarstrand flera gånger såväl dag som kväll. Jag
konstaterar att få bilister håller gällande hastighetsbegränsning, man tvärbromsar vid övergångsställen när ljuset
slår om till rött, stannar inte för att släppa över fotgängare vid obevakade övergångar. Har man väl tagit sig över till
södra sidan måste man se upp för framstormande cyklister. Det är med fara för eget liv man korsar gatan. Att tro att
skyltar med 40 km/tim ska medföra någon förändring är verkligen naivt. Idag gäller 70‐90 km/tim i praktiken.
Trafiken blir än värre kvälls‐ och nattetid. Då gäller inga trafikregler. Såväl privat‐ som nyttotrafik kommer upp i så
höga hastigheter att de boende i området sover med öronproppar.
Jag upplever att Norr Mälarstrand har blivit en av de mest nyttjade genomfartslederna till Stockholm. Morgon och
eftermiddag ringlar sig köerna in respektive ut ur staden. När köbildningen blivit alltför omfattande genar bilisterna
med hög fart via Pontonjärgatan som alternativ genomfartsled.
Jag konstaterar positivt att många trafikomläggningar gjorts runtom i staden, bl.a. med enkelriktningar och
förbjudna vänster‐ eller högersvängar. Den ändring jag upplever som bäst och mest effektiv är farthindren/guppen.
De finns på alltfler gator och tvingar verkligen bilisterna att sänka hastigheten.
Som boende på Kungsholmen kräver jag att politiken (mp) kommer upp till bevis när det gäller att hålla sina
vallöften.
Förslag:
•
Placera ut farthinder/gupp på Norr Mälarstrand och Pontonjärgatan, särskilt vid de obevakade
övergångsställena.
•
Sänk hastigheten till 30 km/tim.
•
Gör Norr Mälarstrand enfilig längs Rålambshovsparken.
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