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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Förbud mot all biltrafik
efter 22:00 i centrum
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om förbud mot all biltrafik efter
klockan 22.00 i centrum.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om att förbjuda all biltrafik i
centrum efter klockan 22.00, se bilaga.
I förslaget motiveras förbudet med att det redan råder förbud mot biltrafik efter
klockan 22.00 på delar av Källgatan och att det förekommer en del buskörning och
höga ljudnivåer på nätterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tar till sig förslagsställarens upplevelse av oljud kvällstid på övre
Kungsgatan men i dagsläget bedömer vi att det inte är motiverat att förbjuda
biltrafik i centrum nattetid. Det grundar sig i att boende och en del verksamheter
behöver ha tillgång till området. Vi har också gjort en samlad bedömning utifrån
synpunkter från allmänheten, våra egna observationer och trafikmätningar.
Buskörningarna har minskat kraftigt efter tidigare genomförda begränsningar i
trafiken för att styra bort rundkörning och därmed minska störande trafikbuller.
Förvaltningen bedömer att dessa regleringar fyller sin funktion och styr trafiken till
Tullgatan och Ågatan. Vi har en regelbunden dialog med polisen och de har inte
påtalat att det förekommer någon systematisk buskörning i centrum.
I det framtida utvecklingsarbetet med trafiken i centrum kan förslaget om att
begränsa trafik i centrum nattetid åter tas upp.
Bilaga: Medborgarförslag, KS2019/753
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Från: Göran Södergran <1goran.sodergran@gmail.com>
Skickat: den 27 oktober 2019 07:14
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Biltrafik efter 22:00 i centrum

Hej, jag vill lämna följande medborgarförslag.
Förbud mot all biltrafik innanför cityringen, på samma sätt som det idag är, på t.ex. Källgatan. (Från
22:00- 04:30 tror jag det är)
Bakgrund. Förbudet har funnits så länge jag minns (jag är 56 år och infödd Enköpingsbo) och
utökades för nåt år sedan, till att omfatta även det som i folkmun länge hetat Bussterminalen. (För att
boende blev störda på kvällarna, av fordonstrafik)
Detta medförde tyvärr en ökning av fordonstrafiken på övre Kungsgatan, där jag bor.
En del bilförare har tyvärr också egna diskotek i sina bilar, och som sport att kunna hinna accelerera
så mycket som möjligt, mellan korsningarna. Ljud som man tvingas stå ut med.
Jag har ingen förståelse till varför det i delar av centrum är tillåtet med biltrafik, medans andra delar
har förbud! Det är ju inte mer eller mindre synd om centrumboende som får sin nattsömn förstörd,
beroende på var man bor. Finns liksom ingen logik i detta.
Jag ser heller inget större behov av privat biltrafik till centrum efter 22:00. Inga butiker är öppna, och
de som ”går på lokal”, får ju oftast ändå inte köra bil.
Har man ändå behov av att ta bilen till centrum, så är det t.ex. ca 400 m från parkeringen på COOP
till torgbrunnen, och ungefär lika långt från parkeringen på Gustav Adolfsplan. En sträcka man
promenerar under 2 minuter. Taxi, boende och personer med särskilda behov, kan ju undantas, från
förbudet.
Med hopp om förståelse och ett klokt beslut i fullmäktige.
Bästa hälsningar Göran Södergran
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Medborgarförslag - Förbud mot all biltrafik efter 22:00 i
centrum
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om förbud mot all biltrafik efter klockan 22.00 i centrum har
inkommit den 28 oktober 2019.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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