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Ks § 199

Motion om belysning längs Vassbäcksvägen
– förslag till svar
Dnr 2019/24-109
Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion Belysning av
Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan. Motionären vill ge ett uppdrag om att montera
belysning längs den del av sträckan som är 70-sträcka.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till svar på
motionen. Det är förvaltningens uppfattning att den olycksdrabbade korsningen vid
Vassbäcksvägen/Dichmansgatan inte har med bristande belysning att göra utan mer på
ouppmärksamma fordonsförare och alltför höga fordonshastigheter in i korsningen. I
pågående planeringsprocess för en Södra infart kommer korsningen att ersättas med en
cirkulationsplats i ett läge nedanför nuvarande placering vilket kommer att innebära en
klart säkrare trafiklösning än nuvarande fyrvägskorsning.
Förvaltningen skriver vidare att Vassbäcksvägen är en av de vägsträckor där hastigheten
kommer att sänkas till max 60 km/h i samband med den hastighetsanpassning som
påbörjats i Västerviks kommun. En lägre tillåten hastighet är positivt ur flera aspekter
med färre olyckstillbud och en säkrare trafikmiljö. Hastighetsanpassningen innebär
också att hastigheten sänks till 40 km/h före övergångsstället vid förskolan Bollen och
Karstorpsområdet. Lägre hastighet på Vassbäcksvägen ger också större möjligheter att
undvika eventuella tillbud med till exempel rådjur eller annat vilt samt med mötande
trafik.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 7 juni 2019 avslå motionen om
belysning längs Vassbäcksvägen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag
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Motion om belysning längs Vassbäcksvägen –
förslag till yttrande
Motionen
En motion från Daniel Johnsson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige den 23 januari
2019 med en begäran om att utrusta en del av Vassbäcksvägen med belysning.
Motionären skriver att en del av sträckningen av Vassbäcksvägen nedanför
brandstationen saknar belysning och är dessutom en 70 km/h sträcka med olycksdrabbad
korsning i ena änden och i andra änden finns övergångsställen ner mot Karstorps
fritidsområde. Den västliga sidan om vägen har mycket vegetation och det rör sig mycket
harar och rådjur i området. Trafiken på sträckan är oftast tillräcklig för att man ej kan
använda helljus då man ofta har mötande trafik.
Motionärens förslag för att öka trafiksäkerheten på denna sträcka som länge försummats
är kort och gott att montera gatubelysning på den västra sidan av vägen där vegetationen
är som tätast för att i alla fall få en chans att reagera när det springer ut vilt på vägen.

Förslag till yttrande
Korsningen vid Vassbäcksvägen/Dichmansgatan är en olycksdrabbad korsning men
samhällsbyggnadsenhetens uppfattning är att det inte har med bristande
belysning att göra utan mer på ouppmärksamma fordonsförare och alltför höga
fordonshastigheter in i korsningen. I pågående planeringsprocess för en Södra
infart kommer korsningen att ersättas med en cirkulationsplats i ett läge nedanför
nuvarande placering vilket kommer att innebära en klart säkrare trafiklösning än
nuvarande fyrvägskorsning.
Vassbäcksvägen är en av de vägsträckor där hastigheten kommer att sänkas till
max 60 km/h i samband med den hastighetsanpassning som påbörjats i Västerviks
kommun. En lägre tillåten hastighet är positivt ur flera aspekter med färre
olyckstillbud och en säkrare trafikmiljö. Hastighetsanpassningen innebär också att
hastigheten sänks till 40 km/h före övergångsstället vid förskolan Bollen och
Karstorpsområdet. Lägre hastighet på Vassbäcksvägen ger också större

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning
Enheten för samhällsbyggnad

möjligheter att undvika eventuella tillbud med till exempel rådjur eller annat vilt
samt med mötande trafik.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
‐

att lämna yttrande enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag rörande motion om
belysning av del av Vassbäcksvägen.
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