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Ritarslingan, 30 km/tim 

Sammanfattning 

Arninge handelsområde är ett undantag från om 30 km/tim inom Täbys tättbebyggda område. 
Där gäller således so km/tim. En ny förskola har startat upp på Ritarslingan. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att befintlig 30-sträcka på gatan förlängas så att den nya 
förskolan inryms i den. 
Föreskriften publiceras på https: //rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AFo6 Search.aspx 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att: 
1. På Ritarslingan mellan den södra anslutningen med Leverantörsvägen och 160 meter 

nordväst om den norra anslutningen till Leverantörsvägen ska högsta tillåtna hastighet 
vara 30 km/tim.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet 

Arninge handelsområde är ett undantag från om 30 km/tim inom Täbys tättbebyggda område. 
Där gäller således so km/tim. En del av Ritarslingan har dock sedan några år tillbaka en 
föreskrift om 30 km/tim p.g.a. en provisorisk förskola. Denna förskola är numera borta och 
flyttats till Hägerneholmskolan. Det har samtidigt startat upp en ny förskola på Ritarslingan, i 
den sydvästra delen av gatan. Skolvägen till nya förskolan går via den gamla förskolan så 
befintlig 30-sträcka bör få vara kvar. Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att 30 
km/tim förlängs så att den nya förskolan inryms i 30-sträckan. 

Ekonomiska aspekter 

Kostnaden tas ur årligt anslag för nya vägmärken. 
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0160 2020:00227
 

Täby kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Ritarslingan;
 

beslutade den 9 februari 2021.
 
Täby kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Ritarslingan mellan 180 meter nordväst om norra anslutningen till
Leverantörsvägen och den södra anslutningen till Leverantörsvägen får fordon inte
föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

 
Denna författning träder i kraft den 2 mars 2021 då Täby kommuns lokala
trafikföreskrifter 0160 2019:00150 om begränsad hastighet på Ritarslingan skall
upphöra att gälla.
 
På Täby kommuns vägnar.
Johan Algernon

Henrik Cederlund




