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Natur- och trafiknämnden

Politikerinitiativ – Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på
Saltsjöbadsvägen vid Morningside
24 mars 2020 av Hans Peters (c), Maria Lidzell (L) och Jonathan
Lindgren (KD)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i politikerinitiativet. Politikerinitiativet är med detta
färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Trafiksituationen längs Saltsjöbadsvägen vid Morningside har upplevts mycket besvärlig
och osäker under många år. Det saknas trottoarer, vägen är mal och sikten dålig på
många ställen. Från kommunens sida har man till de boende hänvisat till att situationen
kan lösas i samband med att byggprojekt Morningside Marina genomförs. I
politikeriniativet beskrivs att ”arbetet med detaljplanen har pågått i många år utan
framfart, och nu är det inte säkert att projektet blir av”. Hans Peters (C), Maria Lidzell
(L) och Jonathan Lindgren (KD) föreslår att natur- och trafiknämnden beslutar att i
samråd med de boende ta fram förslag på åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs
Saltsjöbadsvägen vid Morningside.
Trafikenheten bedömer att åtgärder för att öka trafiksäkerheten redan har tagits fram och
anser därför att inga ytterligare förslag behöver tas fram.
Förslagen i politikerinitiativet
Trafiksituationen längs Saltsjöbadsvägen vid Morningside har upplevts mycket besvärlig
och osäker under många år. Det saknas trottoarer, vägen är mal och sikten dålig på
många ställen. I området bor barnfamiljer och särskilt barn behöver kunna ta sig fram
längst vägen bort mot Saltsjö Duvnäs för att komma till och från skolan, tågstationen etc.
Från kommunens sida har man till de boende hänvisat till att situationen kan lösas i
samband med att byggprojekt Morningside Marina genomförs. Arbetet med detaljplanen
har pågått i många år utan framfart, och nu är det inte säkert att projektet blir av. Med
dessa synpunkter föreslås att kommunen tillsammans med de boende försöker lösa de
mest akuta säkerhetsfrågorna längst vägen. Det kan t.ex. handla om säkerhetsräcke,
övergångsställen, skyltning, vägavsmaltning mm.
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Hans Peters (C), Maria Lidzell (L) och Jonathan Lindgren (KD) föreslår att natur- och
trafiknämnden beslutar att i samråd med de boende ta fram förslag på åtgärder för att
öka trafiksäkerheten längs Saltsjöbadsleden vid Morningside.
Enhetens utredning och bedömning
Trafikenheten har under lång tid haft pågående diskussioner med boende i området,
vilket resulterat i att en elektronisk hastighetsdisplay, som visar hastigheter för bilar i
båda riktningar, har beställts och kommer att sättas upp och vara i drift under våren.
Trafikenheten har även skickat in ett förslag till trafikförvaltningen, Region Stockholm,
om att bygga två stycken platågupp, enligt Ribuss, trafikförvaltningens riktlinjer. Om
trafikförvaltningen godkänner lösningen kommer dessa att byggas under året.
Anledningen till att trafikenheten inte har genomfört eller planerar att genomföra några
ytterligare åtgärder på Saltsjöbadsvägen är på grund av att enheten har i samråd med
planenheten kommit överens om att planenheten inom projektet Morningside Marina
efter antagen detaljplan, kommer att prioritera utbyggnaden av gångbanan som finns
med i projektet. I projektet första etapper kommer således gångbanan att byggas ut.
Trafikenheten bedömer att åtgärder för att öka trafiksäkerheten redan har tagits fram och
att arbete med detta pågår, och anser därför att inga ytterligare förslag behöver tas fram.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Trafikenhetens föreslagna åtgärder ryms inom ramen för beslutad budget inom
investeringsprojekt för trafiksäkerhetsåtgärder.
Konsekvenser för barn
Förslaget om uppsättning av hastighetsdisplayer och platågupp längst Saltsjöbadsleden
höjer trafiksäkerheten genom att trafiken behöver sakta ner. Åtgärderna kommer att
bidra till en ökad upplevd trafiksäkerhet för gående i området, vilket ger positiva
konsekvenser även för barn som rör sig i trafiken, som t.ex. behöver ta sig fram längst
vägen bort mot Saltsjö Duväs för att komma till och från skolan, tågstationen mm.
Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ – Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Saltsjöbadsleden vid
Morningsside, 2020-03-24.
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