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Natur och trafiknämnden

Detaljplan för område kring Galärvägen och
Kornettvägen m.fl. vägar
Natur- och trafiknämnden lämnar följande yttrande,
I granskningsförslaget föreslås att inga större förändringar, i förhållande till nuläget, ska
genomföras på allmän plats. Den enda skillnaden är att vägarnas översta lager rusta upp och
att belysningsarmatur byts ut där behov finns.
Park
Inga parkanläggningar föreslås i granskningsförslaget. De under samrådet föreslagna
anläggningarna så som motionsslinga respektive spontanidrottsyta har utgått. En
konsekvens av detta är att de boende hänvisas till andra planområden för lek och rekreation.
Väg och Trafik
De tidigare föreslagna gångbanorna och breddning av vägarna anses inte längre vara
nödvändiga enligt granskningsförslagets planbeskrivning. Nämnden vill påtala att de redan
trånga vägsektionerna samt minskningen av allmän plats skapar ett utrymmesproblem vid
snöhantering. Detta leder till att snön behöver transporteras bort från gatan och att
vinterunderhållet från det mindre vägnätet försvåras eftersom ytor för snötipp endast finns
tillgängliga i anslutning till Galärvägen. Avseende förändringen av utbyggnad av gångbanor i
området så saknas en konsekvensanalys av denna förändring och dess påverkan på
trafiksäkerheten.
Dagvatten
Avseende dagvattenhanteringen, så framgick det i samrådshandlingarna att
dagvattenhanteringen i området behöver ses över eftersom både en utbyggd rening och
fördröjning saknas i området. I granskningsförslaget har det tillkommit ytor för
dagvattenrening men frågan om fördröjning kvarstår.. Upprustning av vägarna kommer att
öka hastigheten på avrinningen, vilket i sin tur ställer högre krav på fördröjning. Nämnden
föreslår att åtgärder för en att skapa en välfungerade fördröjande dagvattenhantering utreds
innan utbyggnadsskedet. Detta så att vatten från gatan inte rinner in på angränsande
fastigheter eller skapar onödiga vattenskador på vägarna.
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