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KOMMUI{FT]LLMAKTIGA,

Hastighetshinder - felaktigt trafiksäkerhetstänk
På kommunens mindre vägar har det nu på många ställen införts en hastighetsbegränsning på 30

km/h där det förut rådde en begränsning på 50 km/h. Detta är en mycket kraftig sänkning med 40%
av hastigheten.

Tyvärr nöjde kommunen sig inte med denna stora sänkning utan det har under de senaste åren växt
fram ett enormt nät av vägbulor och andra hinder, ibland veritabla slalombanor, och då också på 50vägar. På vissa sträckor, som Turebergsvägen, har man istället valt att blockera möjligheten att
passera stannade bussar med kraftigt nedsatt trafikkapacitet. Danderyds kommun har satt detta
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system på Enebybergsvägen till enorm förtret för all trafik, såväl bilar som bussar.

Avsmalningar vid bland annat övergångsställen är också vanliga. De leder till stora, närmast
omänskliga krav på förare av tunga fordon, som bussar, som måste framföra sina fordon med
millimeterprecision för inte förorsaka svåra olyckor vid möten. Även för äldre förare innebär detta en
onödig extra svårighet. I Täby förekommer också en avsevärd mängd övningskörning med bil och det
är inte svårt att förstå vilken förhöjd olycksrisk som sådana hinder kan ge upphov till med en ovan
förare.
Trafikhindren leder alla till kraftiga störningar av flödet på ett redan överbelastat vägnät. Dessutom
leder det till de stora utsläppningshöjningar av såväl avgaser som bromsdamm och däckspartiklar,

ofta precis utanför bostäder. Dessutom leder det även till kraftigt ökad förslitning av invånarnas bilar.

Att många känner sig närmast förtvivlade av den stora disharmoni som denna hackiga körning leder
tillärett faktum. Hastighetshindren utgörockså ofta en fara förannan trafik, exempelvis cyklar.
Värre än något av detta är kanske de rejält försämrade möjligheterna i utrycknings och
utrymningssituationer. Vid akuta olycksfall, bränder eller pågående allvarliga brott kan extra
sekunder i utryckningstid ha stor betydelse. Eftersom bilar ofta inte ens har möjlighet att köra åt
sidan kan hindren bli

till rena fällor. Säkerhetsåtgärderna kan alltså

ha helt motsatt effekt.

Med allt detta sagt - trafiksäkerhet är förstås väldigt viktigt.
Men någonting har gått snett i balansen i Täby kommun. Med en kommun är det som med en fabrik.
Verksamheten är det viktigaste. I fabriker har man mycket höga ambitioner för arbetarskydd för att
förebygga olyckor. Men ingen skulle komma på tanken att kraftigt sänka produktiviteten av
säkerhetsskä1. Det skulle snart leda till fabrikens undergång. Istället ör utmaningen att höja

produktiviteten samtidigt som mdn bibehåller eller förböttrar siikerheten Att ensidigt sänka
kapaciteten är bokstavligen ingen framkomlig väg.
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sätt är det i Täby kommun. Att införa en stor mängd åtgärder i syfte att höja
trafiksäkerheten samtidigt som dessa medför en lång rad nackdelar är en mycket dålig lösning. Vi kan
På samma

inte acceptera en fortlöpande förstörelse av vårt vägnät, särskilt inte i ett läge då kommunen växer
kraftigt.
lstället får kommunens skickliga tjänstemän försöka hitta kreativa lösningar. Är det exempelvis så att
en skolväg bedöms som för utsatt och man verkligen inte hittar någon annan lösning så får man i så
fall flytta skolan(!) Anses ett övergångsställe motivera farthinder så får man istället bygga en
gångtunnel eller en bro. Dyrt, javisst. Men att förstöra vägarna blir ännu dyrare i längden. Smart
samhällsplanering kan lösa många av dessa problem. Kommersiella fastigheter vill gärna ligga längs
trafikerade vägar.

Vi yrkar därför
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att :

Trafikhinder på genomfartsleder avlägsnas omedelbart
Vägbulor i villaområden tillåts endast undantagsvis - övriga tas bort
Blockerande busshållplatser byggs omedelbart om
Ett flertal gång/cykel tunnlar och/eller broar byggs. Täby har idag mycket få
En plan över utryckningshinder och -kapacitet utarbetas och utryckningstider i olika

trafiksituationer mäts och redovisas för invånarna
Inga trafikbegränsade åtgärder får införas utan att motsvarande höjningar görs så att den
totala kapaciteten endast kan höjas.
Kraftfulla förhandlingar startas med grannkommunerna, främst Danderyd, för att
gemensamt förbättra framkomligheten för båda kommunernas invånare.
Smart samhällsplanering tillämpas så att exempelvis skolor inte försämrar framkomligheten.
Väsentlig nybyggnation får inte ske utan att samtidig utbyggnad av vägnäten sker så att
kapaciteten blir m inst oförändrad.
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