
           
     

Trafikkontoret 2020-12-09
Registraruret 
Box 8311 
104 20 Stockholm

Hej, 

Vi (styrelsen i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening) har att ni ånyo skall göra en översyn/ fatta 
beslut kring höjning av hastighet på bl. Beckombergavägen och vill med detta brev komma med 
synpunkter. 

Ni hade denna fråga uppe vid tidigare tillfälle under 2017, remiss T2016-03098 redan då var 
vi kritiska till förslaget och skrev ett remissvar till er. 

Sammanfattningsvis ställer sig styrelsen kritisk till förslaget att höja hastighetsgränsen på 
Beckombergavägen från 30 km/h till 40 km/h. Styrelsen är enhällig i denna fråga. 

Vår kritik grundar sig på framför allt att vi anser att på Beckombergavägen som nu har 30 kan få 
en svår trafiksituation om hastigheten höjs där. Redan nu kör bilar med för hög hastighet. 
Beckombergavägen är en skolväg för många barn i låg och mellanstadieålder. Det finns två skolor
och en förskola ut med Beckombergavägen.

Många av husen i Norra Ängby är grundlagda på gammal sjöbotten dvs lermark. En ökning av 
hastigheten kan ge ökad vibration i marken och därmed ge upphov till sättningar och skador på 
husens grundläggning. Detta är något som oroar medlemmar som redan nu känner av vibrationer 
när bilister kör för fort på Beckombergavägen. 
”Om sättningsskador: ”Sättningsskador uppstår genom grundvattensänkning, närbelägna 
grundläggningsarbeten med schakt, sprängning och pålning. Även tung trafik kan orsaka 
sättningar. Risken ökar med klimatförändringar och torra sommar.” 

Det tätt mellan husen längs Beckombergavägen. Varje hus både entré samt bilutfart mot gatan. 
Med detta i åtanke anser vi att 30 km/h är den lämpligaste hastighetsgränsen på 
Beckombergavägen då den är en skolväg. 

Norra Ängby är idag ett barntätt område och flertalet som flyttar till Norra Ängby är barnfamiljer.
Detta innebär att många barn och unga rör sig i området under hela dygnet. Området har 2 st 
grundskolor (Norra Ängby skola och Nya Elementar), flertalet förskolor samt idrottsplats (Ängby 
IP). 

Nedan listar vi våra synpunkter mot förslag till höjning av hastighet.

 Norra Ängby skola har idag ca 730 barn och 90 anställda. Upptagningsområdet för skolan
gör att uppskattningsvis 70-80 procent av barnen är boende söder om 
Beckombergavägen. Detta medför att en stor andel av skolans barn dagligen passerar 
Beckombergavägen för att kunna ta sig till/från skolan som är belägen strax norr om 
vägen. Detta gäller även för att ta sig till idrottsplatsen, som ligger i anslutning till Norra 
Ängby skola. 
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 Beckombergavägen har inte cykelbanor, vilket medför cyklister i bilbanan. Många 
barn/unga cyklar själva till Norra Ängby skola, Nya Elementar samt till Ängby IP. Vidare
cyklar många barn själva redan från årskurs 2. Höjd hastighet på vägen, anser vi, skulle 
öka risken för olycka mellan cyklist och bil. 

 
 Skolan Nya Elementar har idag ca 1150 barn  med 170 anställda och ligger i direkt 

anslutning till Beckombergavägen. 

 I direkt anslutning till vägen finns även förskolan Sjöängen (Beckombergavägen 76) med 
ca 65 stycken barn. På andra sidan vägen (sett från förskolan) finns en lekplats. Även 
lekplatsen är i direkt anslutning till Beckombergavägen. 

 I direkt anslutning till vägen finns Björklundshage – med populär 4H gård och lekplats dit
många barn går. 

 I direkt anslutning till vägen finns också Norra Ängby torg, dit många går för att handla i 
mataffären. 

 Idag är det Parkering längs med hela vägen, vilket gör vägen smal. Vidare är det tätt 
mellan husen längs vägen och varje hus har entré och en bilutfart mot gatan. Detta medför
att många bilar backar ut på vägen (förbi de på vägen parkerade bilarna). Höjd hastighet 
på vägen, anser vi, skull öka risken för olycka mellan ett på vägen körande fordon och ett 
utbackande fordon. 

 Beckombergavägen har idag genomfart förbjuden till/från Bällstavägen till/från 
Bergslagsvägen. Detta innebär att förslaget i huvudsak berör de boende i Norra Ängby, 
gällande tex restid. Men tidsvinsten för att komma till/från sitt hus (när man väl är i 
området) är ytterst marginell. 

 Redan idag genar bilar genom Norra Ängby, t.ex. för att slippa köer på Bällstavägen. 
Detta trots genomfartsförbudet. En ökning av hastigheten, anser vi, lockar än mer till att 
fler väljer att köra genom Norra Ängby på Beckombergavägen, trots förbudet, vilket 
ytterligare skulle påverka skolbarnen negativt, på sin väg till/från skola och annat. 

 Höjd hastighet medför att Bullernivån ökar för de boende längs med vägen. Detta då det 
redan idag är gränsvärden för buller längs med gatan. 

 Inga bussar trafikerar idag Beckombergavägen. Dvs förslaget medför inte någon 
förkortad restid för de som väljer att åka med kollektivtrafiken.

Med vänlig hälsning, 
Anna-Karin Ekholm (ordförande) 

 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma
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