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 Dnr 2017-000391 20 

KF § 119 Trafikåtgärder korsningen Fågelviksleden 

- Hörnebovägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att trafikåtgärder i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen ska genomföras enligt 

alternativ 1, cirkulation med gång- och cykelport, och att arbetet ska vara färdigt senast till 

skolstart HT 2020, 

att kostnaderna för byggnationen, 14 miljoner kronor, inarbetas i investeringsbudgeten för 

2018-2020.  

Ärendet 

Vid beslutet att placera den nya F-6 skolan (skola 1) vid Baggebolet sågs ett behov av att 

se över hur gång- och cykeltrafik samt biltrafik ska ta sig till och från skolan. Korsningen 

Fågelviksleden-Hörnebovägen identifierades som en trafikplats som krävde någon form 

av åtgärd för att dels uppnå bättre säkerhet för gång- och cykeltrafikanter men även för att 

hantera ett ökat flöde av biltrafik. 

Projektet för skola 1 har låtit göra en fördjupad analys av korsningen Fågelviksleden-

Hörnebovägen, vilken resulterade i sex olika förslag på lösningar. Efter dialog med 

Trafikverket återstod alternativen 1,3 och 3A;  

alternativ 1: Cirkulation med gång- och cykelport, kostnad 14 miljoner kronor 

alternativ 3: Väjning med gång- och cykelport i Hörnebovägen och hastighetsdämpning, 

kostnad 9 miljoner kronor 

alternativ 3A: Stopp med gång- och cykelport i Hörnebovägen, förberedd för 

cirkulationsplats, kostnad 7 miljoner kronor 

Ärendet har behandlats i både byggnads- och trafiknämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. Båda nämnderna förordar alternativ 1, cirkulation med gång- 

och cykelport. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

genomföra åtgärder i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen enligt alternativ 1 och att 

arbetet ska vara färdigt senast till skolstart HT 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) och Alda Danial (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-10-11 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-09 § 88 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2017-09-28 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2017-10-02 § 63 

Utredning, Korsning Fågelviksleden- Hörnebovägen i Tibro - Utvärdering av alternativa 

åtgärder 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnads- och trafiknämnden 

Projektledare Samuel Willner 

___________________ 

 


