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§ 247 Dnr 2019/182 311 KS 
 

Begäran om sänkning av hastigheter, Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd 

att införa 30 km/h på Kyrkallén från väg 136 till Tings flisa, Mårtens gata, Dahls 
väg och Pensionatsvägen enligt ansökan, då de till största delen anses vara 
skolväg utan trottoar. 

att godkänna att samfällighetsföreningen på egen bekostnad vid behov sätter 
upp farthinder inom området. I detta fall ska föreningen följa de riktlinjer som 
gäller vid placering av farthinder.  

att  avslå begäran om hastighetsbegränsning på Kolstad Kyrkgata då tätortsom-
rådet i Köpingsvik är utvidgat och att 40 km/h då gäller på nämnd gata.  

Ärendebeskrivning 

Köpingsviks Samfällighetsförening anhåller i reviderad skrivelse 2019-10-02 om att 
få införa 30 kilometer på Mårtens gata, Dahls väg, Kolstad Kyrkgata, Pensionats-
vägen samt Kyrkallén från 136:an till Tings flisa.  

Motivering för begäran är följande: Föreningen har fått ett antal klagomål om onö-
digt höga hastigheter på alla gator som idag är 50 kilometers vägar, föreningen har 
satt upp vid varje gata blå fyrkantiga skyltar med 30 kilometer som rekommendat-
ion, dessa är ju endast rekommendationsskyltar och följaktligen är det i grunden 50 
skyltarna som gäller vilket gör att det går att åka 50 kilometer i timmen utan att ha 
gjort sig skyldig till någon lagöverträdelse. Det är ett antal boende som klagar (det 
ställs ut bilar eller släpkärror för att få sänkt hastighet på några gator av de boende) 
eftersom det är många som genar från Ramsättravägen ner till 136:an. 

Är detta inte möjligt enligt er så föreslår föreningen ett antal farthinder på följande 
gator Kolstad Kyrkgata, Mårtens Gata, Dahls väg samt Pensionatsvägen.  

Detta i sin tur medför extra kostnader för oss, dessutom inte till fördel för blåljus 
verksamheterna med fartsänkande anordningar på våra gator. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2019-10-02. 
Beslut om utökad tätort i Köpingsvik. 

Bedömning 

Kommunen har som regel att 30 km/h endast ska införas vid skolor och på skolväg 
utan trottoar. Vid kontakt med samfällighetensföreningens kontaktperson framgår 
att vissa delar av vägarna är skolväg utan trottoar.  

I och med det utökade tätortsområdet i Köpingsvik är hastigheten numera 40 km/h.  
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Vid fråga från andra samfällighetsföreningar om hastighetsdämpande åtgärder har 
trafiknämnden godkänt uppsättning av farthinder/fartgupp på föreningens bekost-
nad. Efter åtgärden har synpunkter inkommit att guppen medfört olägenheter i 
samband med sjuktransporter, varför chikaner rekommenderas.  

I området som nu är aktuellt finns redan ett antal farthinder uppsatta bland annat 
på Mårtens gata, de har inte haft den efterfrågade effekten utan hastigheten är 
fortsatt hög.  

De aktuella gatorna ligger inom bostadsområde.  

Dagens sammanträde 

Vid mötet konstateras att kommunen inte ska frångå sitt ställningstagande att 30 
km/h ska införas endast vid skolväg och på särskilt utsatta områden.   

Skickas till 
Köpingsviks Samfällighetsförening 
Handläggare LTF 
Gata/Park Borgholm Energi AB 
 
______________ 


