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Samhällsbyggnadsnämnden

Förtydligad vägvisning till universitetssjukhusets
akutmottagning, svar på motion (SD)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Ärende
Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion den 2 februari 2018 att ”verka för
att förtydliga vägskyltningen till universitetssjukhusets akutmottagning från
Linköpings innerstad inklusive Lasarettsgatan”.
Om en ändring av vägvisningen ska ske krävs att Region Östergötland ansöker
om en ändring till Linköpings kommun. Regionen har i ett yttrande meddelat
att de inte önskar en förändring av vägvisningen och därför inte kommer att
ansöka om vägvisning (se bilaga).
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Lasarettsgatan har idag vägvisning till akutmottagningen via Djurgårdsgatan
och Garnisonsvägen. Vägvisning saknas inte, men visar inte närmaste vägen
via Hälsovägen, från innerstaden. Anledningen till detta är att verksamheten
vill prioritera framkomligheten för ambulanser till akutmottagningen.
Hälsovägen har redan idag problem med för mycket trafik, vilket lett till att
ambulanser inte kunnat ta sig fram på grund av att andra fordon varit i vägen.
Hälsovägen är en enskild väg som ägs av Region Östergötland.
Stadsmiljökontoret slutsats är att ingen ändrad vägvisning kommer att ske
utifrån att Region Östergötland inte kommer att ansöka om vägvisning.
Kontoret bedömer det olämpligt att vägvisa in ytterligare trafik på Hälsovägen
där blåljustrafiken är prioriterad.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Förtydligad vägvisning till universitetssjukhusets akutmottagning, svar på
motion (SD)
Bilaga Yttrande från Region Östergötland, 2018-03-26
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Bakgrund
Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion den 2 februari 2018 att ”verka för
att förtydliga vägskyltningen till universitetssjukhusets akutmottagning från
Linköpings innerstad inklusive Lasarettsgatan”.
Vägvisningsärenden
Enligt Vägmärkesförordningen (VMF) 2 kap 13 a§ är det myndigheten som har
hand om väg- eller gatuhållningen som meddelar, på begäran av annan, beslut
om vägvisning till allmänna inrättningar, serviceinrättningar med mera.
Kostnader för vägmärken betalas av den som begärt vägvisningen (VMF 8 kap
5§ punkt 1).
Om en ändring av vägvisning till sjukhusets akutmottagning ska ske krävs att
Region Östergötland ansöker om en ändring till Linköpings kommun,
Stadsmiljökontoret. Regionen har i ett yttrande meddelat att de inte önskar en
förändring av vägvisningen och därför inte kommer att ansöka om vägvisning,
(se bilaga).
Befintlig vägvisning till akutmottagning
Vägvisningen till sjukhusets akutmottagning finns längs det större väg- och
gatunätet och är utformad för att det ska vara enkelt och snabbt att nå
målpunkten. Från Linköpings innerstad sker vägvisningen till
akutmottagningen längs centrumringen och slutligen via Djurgårdsgatan till
Garnisonsvägen.
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Lasarettsgatan är en del av centrumringen och har idag vägvisning till
akutmottagningen via Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. Vägvisning saknas
inte, men visar inte närmaste vägen, via Hälsovägen, från innerstaden.
Anledningen till detta är att verksamheten vill prioritera framkomligheten för
blåljustrafik, ambulanser till akutmottagningen, på Hälsovägen. Hälsovägen
har redan idag problem med för mycket trafik och Region Östergötland har
under ett års tid 20 inrapporterade avvikelser om att ambulanser inte kunnat ta
sig fram på grund av att andra fordon varit i vägen. Regionen arbetar med
åtgärder för att förbättra framkomligheten för blåljustrafik på Hälsovägen,
bland annat genom att anlägga ett eget körfält in till parkeringshuset US Norra.
Hälsovägen är en enskild väg som ägs av Region Östergötland.
Slutsats
Stadsmiljökontoret slutsats är att ingen ändrad vägvisning kommer att ske
utifrån att Region Östergötland inte kommer att ansöka om vägvisning.
Kontoret bedömer det olämpligt att vägvisa in ytterligare trafik på Hälsovägen
där blåljustrafiken är prioriterad.
Kommunala mål
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2018, mål 14. Kommunens
trafiksystem ska skapa god tillgänglighet som bidrar till en hållbar utveckling i
kommunen och regionen.
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd har skett med Region Östergötland, se bilaga för yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Stadsmiljökontoret

Paul Håkansson

Reidar Danielsson
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

