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Avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen från korsning 
146 på E18 mot Skokloster och fram till korsning Ekillabadet. 

Det har i ett flertal tidigare skrivelser och mail under en längre tid (5-10 år) påpekats till 
samtliga adresserade myndigheter den stora potentiella olycksrisken längs denna vägsträcka. 
Trots detta har minimala förebyggande åtgärder genomförts. 

Vägsträckan är mycket trafikerad med livligt trafikerade avfarter till: 

• fritidsområdet Kvarnkojan med fridluftsaktiviteter, motionsspår samt teknikbacke. 

• ett flertal boende vid avfart till Kvarnkojan. I dessa villaområden bor ett stort antal 
baro/ungdomar som skall transporteras till skola/förskola etc. 

• Yttergrans kyrka. 

• Ekillabadet 

Längs denna vägsträcka kan man identifiera ett antal mycket stora olycksrisker: 

• Höga hastigheter för flertalet av de fordon som passerar. I många fall extremt höga 
hastigheter och bakhjulskörning på motorcykel även detta i hög hastighet. Ä ven tung 
trafik som bussar i linjetrafik och lastbilar håller generellt höga hastigheter. 

• Livlig trafik till och från fritidsområdet Kvarnkojan med tillhörande trafik från 
villaområden. 

• Skolskjuts av barn och ungdomar på för- och eftermiddag från flera platser efter 
vägsträckan. Från minst en hållplats åker barn med hörselnedsättning. 

• Busshållplatser där man måste korsa vägen för att komma till hållplats mot Bålsta 
centrum vilket är den vanligaste åkriktningen. Hastigheteroa gör korsningen av vägen 
direkt livsfarlig. 

• K orsande trafik vid Yttergrans kyrka och vid E killabadet med skymd sikt 



• Cykeltrafik på vägen trots att cykelbana delvis finns. Detta troligen beroende av att 
cykelbanan inte är asfalterad och inte dragen hela vägen över E18 för att ansluta till 
befintlig cykelbana. 

• Gångtrafik från Ekillabadet på stora vägen förekommer regelmässigt då oftast av 
ungdomar efter fest vid Ekillabadet. 

• Tung trafik till och från grustag. 

Polisen har genomfört hastighetskontroller med resultat, efter vad vi har fått uppgift om, som 
visar höga hastigheter på vägsträckan. 

Trots de uppenbara riskerna på vägsträckan upplever ett flertal boende att inget händer för att 
förbättra situationen. Vi anser nu att adresserade myndigheter/kommun gemensamt bör ta tag 
i frågan och se till så att situationen förbättras. Något måste göras innan en olycka sker d.v.s. se 
till att arbeta proaktivt för att rädda liv och undvika skador. 

De åtgärder som borde genomföras för att förbättra situationen är: 

• Sänka hastigheten från korsning innan Grans Gård till Ekilla badet till 60 Km/ rim eller 
lägre. 

• Se till att underlätta för korsande gående till busshållplatser vid Grans Gård och vid 
Yttergrans kyrka eventuellt genom fartnedsättande hinder t.ex. refug eventuellt i 
kombination med ytterligare hastighetssänkning. 

• Asfaltera cykelvägen så att cyklisterna börjar använda denna istället för att cykla på 
stora vägen. 

• Sätta upp hastighetskameror efter vägsträckan. 

• Intensifiera trafikövervakningen. 

Denna skrivelse riktar sig till flera intressenter i denna fråga. Detta beror på att ansvaret för de 
olika frågeställningarna kan variera och för att påpeka vikten av ett gemensamt arbete. 

Det förtjänar också att situationen på intet sätt förbättrats under åren. Denna sommar har 
boende längs vägen uppfattat trafiksituationen värre än någonsin och att hastigheteroa drivits 
upp ibland till direkt vansinniga farter. 

skrivelsen skall ses som: 

• En begäran om hastighetssänkning riktad till Länsstyrelsen och till Trafikverket 

• En begäran om uppsättning av hastighetskameror riktat till Trafikverket. 

• En begäran till polisen om intensifierad trafikövervakning. 

• En begäran till Håbo Kommun att hantera och åtgärda de frågor som berör 
kommunen samt att vara sammanhållande i hela frågeställn'ingen eftersom det i ---huvudsak berör kommuninnevånare. Håbo Kommun bör också se hela skrivelsen som 
ett inlämnat medborgarförslag som handlar bl.a. om trafiksäkerhet fö! _ 
kommuninnevånarna och trafi.k_säker skolv_~K 
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