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Svar på medborgarförslag gällande trafiksituationen runt
Starbäckskolan
Bakgrund
Ett medborgarförslag har i september 2016 lämnats till Surahammars kommun gällande
trafiksituationen runt Starbäcksskolan i Surahammar. Förslagsställaren beskriver att
trafiksituationen idag inte är säker för eleverna, framförallt på morgnarna då mycket trafik är i
omlopp. Många parkerar och släpper av barnen på platser som medför att de måste korsa
Dalavägen vilket innebär risker. Förslagsställaren ser ett behov av säkrare övergångar samt
bättre parkeringsmöjligheter vid skolan för att minska dessa risker.
Förslagsställaren föreslår att
• ett övergångsställe med räcke skapas vid den övre ingången till skolan
• trottoaren breddas
• tomten för gamla syfabriken utformas till parkering
• parkeringsförbud införs minst 10 meter före och efter infarterna till skolan, alternativt
parkeringsförbud vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00 mellan förskolan Ekot och det
nedre övergångsstället
Utredning
Trafiksäkerhet har stor betydelse för människors vilja att röra sig i samhället och
Surahammars kommun är medvetna om trafiksituationen i det beskrivna området. Ett
framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete förutsätter att trafiksäkerhetsfrågorna är väl integrerade
med den övriga stadsplaneringen. Arbetet med att förbättra trafiksituationen kring
Starbäckskolan är redan påbörjad då kommunen i november 2016 startade upp ett arbete
med en ny detaljplan för Starbäcksområdet. Trafiksituationen är en viktig del i det arbetet och
under arbetets gång kommer kommunens invånare ges möjlighet att vara delaktiga och
påverka detaljplanen. Planen beräknas kunna presenteras under 2018.
Förvaltningen bedömer att det är viktigt att se till området som helhet för att arbeta fram
långsiktiga lösningar för trafiksituationen vid Starbäckskolan. För att nå dit är det betydelsefullt
att frågan integreras i det långsiktiga arbetet med områdets detaljplan. Beslut om eventuella
åtgärder som föreslås i medborgarförslaget måste planeras i samband med den.
Tomten som förslagsställaren föreslår som område för parkeringsplats har kommunen långt
framskridna bostadsbyggesplaner för och parkeringsplats är därför inte aktuell.
Efter diskussioner och samråd med samhällsbyggnadsenheten, som handhar trafikfrågor,
skulle eventuellt en tillfällig och kortsiktig åtgärd kunna vara att införa en ny trafikregel i form
av ett stoppförbud på den del av Dalavägen som löper längs med Starbäckskolan, på motsatt
sida av skolan. Det vill säga den sida av vägen där skolan inte är belägen. Detta med syfte att
förhindra att barn blir avsläppta på så sätt att de måste korsa vägen. Dock behövs frågan
utredas ytterligare för att se vilka konsekvenser åtgärden skulle innebära. Denna lösning
skulle dock vara tillfällig under tiden som mer långsiktiga lösningar tas fram i och med arbetet
med den nya detaljplanen.
Förvaltningen föreslår Bygg- och miljönämnden, tillika Trafiksäkerhetsnämnden, att se över
möjligheter och konsekvenser av att införa ett stoppförbud på den del av Dalavägen som löper
längs med Starbäckskolan, på motsatt sida av skolan, som en eventuell tillfällig åtgärd.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Uppdra Bygg- och miljönämnden att se över möjligheter och konsekvenser av att införa ett
stoppförbud på den del av Dalavägen som löper längs med Starbäckskolan, på motsatt
sida av skolan, det vill säga den sida av vägen där skolan inte är belägen. Detta som en
eventuell tillfällig åtgärd till dess den nya detaljplanen är beslutad.
2. Överlåta beslut om införande av stoppförbud enligt ovan till Bygg- och miljönämnden.
3. Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
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