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Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på skrivelsen.
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På trafiknämnden den 2018-04-19 inkom en skrivelse till
trafikkontoret från Karin Ernlund (C) om ett ”meningslöst rödljus
för cyklister på Söder Mälarstrand” – se bilaga 1. Av skrivelsen
framgår i huvudsak följande: det har nyligen satts upp en
trafiksignal som reglerar byggtrafik från en provisorisk pråm och
denna signal ger rött ljus som i onödan hindrar cyklister.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
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Trafikkontorets synpunkter
Orsaken till olägenheten för trafikanter längs med Söder
Mälarstrand, där de till synes omotiverat fick stanna för röd signal,
kunde härledas till ett driftsfel i trafiksignalen. En så kallad
tryckknappsdetektor (likt de som gående trycker på för att få grön
signal) avsedd för de fordon som ville ha grön signal ut från
”pråmen” hade blivit påkörd. Detta medförde ett funktionsfel som
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resulterade i att signalen från pråmen ständigt begärde grönt utan att
något fordon ämnade köra ut från pråmen. Därmed fick
trafikanterna på Söder Mälarstrand röd signal utan att förstå
anledningen till detta.
Felet avhjälpes dagen efter inkommen skrivelse, varför kontoret
konstaterar att skrivelsens fråga har lösts.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
Slut
Bilaga
1. Skrivelse om meningslöst rödljus för cyklister på Söder
Mälarstrand
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