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Kommunstyrelsen

Återrapportering av e-förslag om
cirkulationsplats vid Grand Prixvägen/
Skönadalsvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag
E-förslag om cirkulationsplats vid Grand Prixvägen/ Skönadalsvägen i Hofterup anses
återrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får minst 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras
därefter till kommunstyrelsen.
Cirkulationsplats vid Grand Prixvägen/ Sönadalsvägen i Hofterup
Med anledning av exploateringen av området öster om Grand Prixvägen och stora dela av
Ålstorp önskar förslagslämnaren att kommunen ser över säkerheten kring korsningen vid Grand
Prixvägen/ Skönadalsvägen.
Förslaget har 2018-09-10 fått 121 stycken röster.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet och svarar förslagslämnaren att nämnden tillsammans
med Trafikverket kommer att arbeta för trafiksäkerhetsåtgärder samt en gång- och cykelväg
längs Grand Prixvägen i Hofterup.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag gällande cirkulationsplats Grand Prixvägen/Skönadalsvägen, e-förslag
Tekniska nämndens beslut § 76/2018 E-förslag om cirkulationsplats Grand Prix-vägen
Skönadalsvägen

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-09-11
Mikael Persson, kommundirektör, 2018-09-11
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Marie Göransson
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Förslaglämnaren
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden, protokoll
2018-08-22
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Dnr: TN 2018/306

§76

E-förslag om cirkulationsplats Grand Prixvägen/Skönadalsvägen
Beslut
Tekniska nämndens beslut
Tekniska besvarar e-förslaget enligt följande:
Tillsammans med Trafikverket avser kommunen att arbeta för trafiksäkerhetsåtgärder och en
gång- och cykelväg längs Grand Prix-vägen.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag har lämnats in som beskriver behov av en cirkulationsplats eller planskild gång- och
cykelvägskorsning i korsningen Grand Prix-vägen/ Skönadalsvägen på grund av exploatering i
området. Syftet är att skapa säkra korsningspunkter för barn.
Kommunen är inte väghållare för korsningen. Grand Prix-vägen (väg 1144) är en statlig väg och
Skönadalsvägen en enskild väg, som dock sköts av kommunen enligt avtal.
Ï samband med framtagning av detaljplan för området öster om Grand Prix-vägen har en
cirkulationsplats i korsningen Skönadalsvägen/ Grand Prix-vägen diskuterats med bland annat
Trafikverket. I detaljplanearbetet för fastigheten Karlslund 1:1 diskuteras trafikfrågorna
fortfarande.
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Ny bebyggelse planeras även längs Skönadalsvägen. Detaljplanen för Henkelstorp 4:5 och 4:24 är
inne i samrådsskedet.
Längs Grand Prix-vägen planeras även en gång- och cykelväg. Cykelvägsutbyggnaden finns med i
både i den regionala och kommunala cykelvägsplanen med planerad utbyggnad år 2020-2021.
Det är kommunens och Trafikverkets ambition att skriva en avsiktsförklaring som reglerar
kostnadsansvaret under hösten 2018. Säkra korsningspunkter bör skapas så att man kan nå
cykelvägen från båda sidorna av Grand Prix-vägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
x
x

E-förslag om cirkulationsplats Grand Prix-vägen/Skönadalsvägen, tjänsteskrivelse
E-förslag om cirkulationsplats Grand Prix-vägen/Skönadalsvägen

Beslutet skickas till

6LJQDWXUHUHIHUHQFHEDHHEGHGHDD

För verkställighet
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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