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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jörgen Wihlner 
0171-627437  
jorgen.wihlner@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Övergångsställe 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om ett nytt övergångställe vid Mio i Romberga avslås eftersom 
det regelmässigt krävs en säker anslutning till en gång och cykelväg.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa ett övergångställe vid Mio över Romgatan i handelsområdet i Romberga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid handelsplatsen i Romberga är inte 
så bra som vi skulle önska. När området byggdes uppfördes det en gång- och 
cykelbana på ena sidan av Romgatan.  

För att kunna anlägga ett övergångsställe behövs enligt gällande riktlinjer att det 
ska ansluta till fortsatta trafiksäkra gång- och cykelstråk. Det önskade 
övergångsstället leder alltså inte till en säker mottagning på andra sidan. 

Vi är medvetna om problemen för oskyddade trafikanter i Romberga och 
Myranområdet och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksituationen för de 
oskyddade trafikanterna. Romgatan finns med i den planeringen men här krävs det 
fler och större insatser innan vi kan införa övergångsställen på ett säkert sätt.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/744. 

 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun  

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 23 oktober 2021 09:29 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Övergångsställe 

Motivering 
Jag motiverar mitt förslag till den stora trafikmängden i handelsområdet 
Romberga. 
Om det skulle kunna anordnas övergångsställe uppe vid Mio till andra sidan 
gatan,  som det är nu så får man stå o vänta i 10-15 min innan man kan komma 
över eftersom biltrafiken inte tar hänsyn till oss fotgängare, cyklister, 
handikappade (minicrossers) etc. 
Hoppas ni tar detta förslag till att göra en förbättring för oss som promenerar 
cyklar etc.. 
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Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-15  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 161 Ärendenummer KS2021/744 

Medborgarförslag - Övergångsställe 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om övergångsställe har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden
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