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TERTIALRAPPORT 1 2008 BILAGA 6
Av nämnden givna uppdrag samt skrivelser.
Gatu- och fastighetsnämnden 2004 Trafiknämnden 2005-2006,
Trafik- och renhållningsnämnden 2007-01-01--2008-04-15

Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden
Uppdrag

GFN

Dnr

Klarastrandsleden, uppdrag att i höst redovisa 2004-06-15
tidsplan för en fyrfältslösning enligt
tvåvåningsalternativet

02-620-02787

Utvärdering mm av utemiljöprogrammet.
Skrivelse från Roger Mogert (s),
(Krav på basanpassning enligt beslut i
kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut )

04-005-03338

2004-10-12

Avdelning
Handläggare
Trafikplanering/Anl.
Örjan Wideus

Trafikplanering
Lennart Klaesson

Anmärkning/förslag
Sambehandlas med uppdrag rörande
överdäckning/tunnel. (T 2005-410-01986).
Avseende överdäckning av Klarastrandsleden måste en sådan samordnas med en
framtida omdaning av City och exploatering
av bangårdsområdet.
TK-förslag: Ärendet avskrivs för att
aktualiseras på nytt när de nya
grundförutsättningarna föreligger, vilket
troligtvis blir under år 2009.
Uppdrag GFN 2005-04-26 § 62
Sammanvävs enl. besl. m. ”Stockholm – en
stad för alla”, reviderade riktlinjer för
utformning av en tillgänglig och användbar
miljö. Ett ärende planeras till tertial 3 2008.
(Komplicerad utredning har ytterligare
fördröjt ärendet.)

1(12)

Uppdrag från Trafiknämnden
Uppdrag

TN

Dnr

Avdelning
Handläggare

Anmärkning/förslag

Hastighetsgräns på Centralbron, lämplig hastighet på bron
Hastighetsgräns på Centralbron, uppdrag i TN 050621 § 39
att (återkomma till nämnden när arbetena och reparationerna
är klara för en eventuell förnyad diskussion om lämplig
hastighet på bron)
Cykelstråk mln Alviksbron och Alviksplan, återkomma med
en utvärdering gjord efter att cykelstråket har varit i bruk i ett
år

2005-06-21

05-320-495

Trafikplanering
Stig Gustavsson

Redovisas efter 2010 när
renoveringen av Centralbron
är klar.

2005-06-21

05-313-311

Trafikplanering
Henrik Söderström

Nanocrete, Uppdrag att återkomma till nämnden med
utvärdering av pågående och planerade utvecklingsprojekt
med Nanocrete

2005-11-29

T 2005-310-01523

Teknik och trafiktjänst
Michael Åhström

ISA, uppdrag att ta fram förslag om införandestrategi för

2005-12-13

T 2005-300-01706

Trafikplanering
Stefan Myhrberg

Genomförandebeslut TN
2005-06-21. Projektet tidigare
försenat p g a ledningsarbeten.
Nu lågprioriterat och därför ej
påbörjat. Tidplan saknas för
genomförande av projektet i
sig. TK- förslag: Avskrivs
EU-projekt som pågår till
2008, varefter slutrapport
görs. TK ingår endast i en
arbetsgrupp, men har ställt
provytor till förfogande. TK
återkommer efter utvärdering.
Behandlat TrN 2007-05-15.
Antaget av KF 2007-11-26.
KLAR

Framtiden för Norrmalmstorg. Skrivelse från Mirja

2005-12-13

T 2005-510-01902

Stadsmiljö

Ett ärende planeras till tertial 2

2(12)

Uppdrag
Särkiniemi m fl (s), Per Bolund (mp), A-M Strömberg (v)
Dra Klarastrandsleden i tunnel…

Mobilitet, att kontoret återkommer kontinuerligt med
redovisning
Miljöbilssatsningen, i samverkan med FSK undersöka om
bilpoolstjänst kan bli en s k öppen bilpoolstjänst

TN

Dnr

2005-12-13

T 2005-410-01986

2006-03-21

T2006-300-00270

2006-04-18

T2005-007-01808
(2004-007-00553)
Administration
Ulla Ritzén

Avdelning
Handläggare
Britt-Marie Salmén
Trafikplanering
Örjan Wideus

Staffan Forsell

Anmärkning/förslag
2008.
Sambehandlas med uppdrag
rörande överdäckning/02-62002787. Avseende
överdäckning av
Klarastrandsleden måste en
sådan samordnas med en
framtida omdaning av City
och exploatering av bangårdsområdet. TK-förslag: Ärendet
avskrivs för att aktualiseras på
nytt när de nya
grundförutsättningarna
föreligger, vilket troligtvis blir
under år 2009.
Slutredovisning planerad till
tertial 2 2008.
Grundutredning utförd av TK
och överlämnad till FSK, som
är huvudman för TN:s bilpool.
FSN fattade 20080319 genomförandebeslut om upphandling av öppen bilpoolsverksamhet. (Dnr 2008/219/095)
TK deltar som part i upphandlingen. TK-förslag: Ärendet
slutredovisas på detta sätt.
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Uppdrag

TN

Dnr

Trafikförbättrande åtgärder i Enskede Gård, spec
Odelbergsvägen. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

2006-05-16

T 2006-320-01097

Breddning av Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

2006-06-13

T2006-410-01337

Nordens längsta gågata. Skrivelse från Per Bolund (mp) och
Ann-Marie Strömberg (-)….
Översyn av stombusslinjernas hållplatslägen i innerstaden.
Skrivelse av Helena Bonnier (m)
Uppdrag att presentera förslag på nya lämpliga
parkeringsplatser i närområdet som ersättning för de
borttagna parkeringsplatserna på Strandvägskajen.

2006-08-29

T2006-410-01961

2006-08-29

T2006-330-01962

2006-11-14

T2006-340-1343

Underlag för beslut om en ny miljöbilsdefinition i Stockholm. 2006-12-12
Skrivelse från Mikael Söderlund (m)

T2006-007-03136

Avdelning
Handläggare
Trafikplanering
Hanna Borg

Trafikplanering
Linda Lundberg
Trafikplanering
Staffan Forsell
Trafikplanering
Gunilla Brogren
Trafikplanering+MF
Göran Westberg

Anmärkning/förslag
Återremitterat i TN 2006-1212 § 28. Arbete pågår
Redovisas tertial 2-3 2008.
Redovisat i VB 2007, bilaga
10. KLAR
Godkänt TrN 2007-06-12 §
14. KLAR
Ett samlat ärende planeras till
tertial 3 2008
Uppdraget läggs in i arbetet
med parkeringsstrategin.
Första p-strategiärendet
planeras till juni 2008.
Godkänt TrN 2007-04-03
KLAR
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Uppdrag från Trafik- och renhållningsnämnden
Uppdrag

TrN

Dnr

Avdelning
Handläggare

Anmärkning/förslag

Uppdrag i samband med VP 2007, se protokoll

2007-01-23

T2006-110-02483

Insatser för att sänka hastigheterna så att 30-zonerna
respekteras mm. Skrivelse från Torhild Lamo och Kajsa
Stenfelt, båda (v)
Åtgärder för minskade partikelhalter (PM10): Uppdrag från
nämnden att undersöka om bromsbeläggen är en källa till
partiklar och hur staden kan minska dessa

2007-02-14

T2007-320-475

Trafikplanering

T2005-300-0248

Trafikplanering
Göran Westberg

Godkänt TrN 2007-06-12 §17
KLAR

Åtgärder för minskade partikelhalter (PM10): Uppdrag från
nämnden att skyndsamt återkomma med förslag till
bearbetning av de aktuella huvudgatorna med kemiska medel
som binder partiklar enligt Helsingforsmodellen
Borgmästargatan, Folkungagatan samt Sturegatan, uppdrag
till kontoret att ta bort cykelbanorna och utreda om
möjligheten finns att leda om cyklisterna till belägna
sidogator samt flytta cykelfälten från Karlavägen till annan
plats längs gatan. Skrivelse från ordf Mikael Söderlund (m),
Anders Broberg (kd), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

2007-03-06

T2005-300-0248

Stadsmiljö
Ted Ell

Godkänt TrN 2007-06-12 §17
KLAR

2007-04-03

T2007-313-01080
T2007-313-01080

Trafikplanering
Krister Isaksson

Behandlat i TrN 2008-12-18 §
27. Återremitterat.
Ett ärende beträffande själva
cykelbanorna planeras till
2009. (Se nedan). Övriga
uppdrag verkställda.
KLAR

Löpande, T1, T2,VB, samt
verkställighet.
KLAR
Behandlad i TrN 2007-05-15
KLAR
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Möjligheterna till utökad parkeringsövervakning och fysiska
hinder på Sibeliusgången. Skrivelse från Mirja Räiha
Järvinen (s)
Parkeringsinformation i form av SMS till mobilen, uppdrag
till kontoret att undersöka möjligheten att få till stånd.
Skrivelse av Mirja Räiha Järvinen (s)
Cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken, uppdrag om
kompletterande redovisning av densamma. Skrivelse från Jan
Valeskog (s)
Partikelproblem, skrivelse om en ny inriktning på stadens
politik, om att som lösningen på problemen spola stadens
gator. Skrivelse från Jan Valeskog (s)
Återvinningsstationer, uppdrag i TrN 070515 § 36 att
återkomma till nämnden med konkreta förslag för
nedgrävning av återvinningsstationer

2007-04-03

T2007-313-01081

Trafikplanering Pp
Anke Xylander

Behandlat TrN 2007-08-28 § 6
KLAR

2007-04-03

T2007-313-01082

Tillstånd
Lars Lindahl

2007-04-03

T2007-313-01083

Trafikplanering
Krister Isaksson

2007-04-03

T2007-313-01084

Trafikplanering
Göran Westberg

2007-05-15

T2007-630-01330

Avfall

Bussars uppställningsplatser, staden bör årligen göra en
2007-05-15
översyn av uppställningsbehovet i samarbete med t.ex.
Stockholms läns bussbranschförening. Skrivelse m m från
ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt
Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).
Skrivelse om hur staden kan gå tillväga för att stärka
2007-05-15
möjligheten att agera mot nedskräpningen i staden från
ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt
Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

T2007-300-01711

Trafikplanering
Kristofer Tengliden

Behandlat i TrN 2007-08-28 §
29
KLAR
Godkänd i TrN 2008-03-18 §
23
KLAR
Godkänt TrN 2007-06-12 §
17.
KLAR
Behandlat TrN 2007-09-25 §
17. Förnyat uppdrag – se
nedan.
KLAR
Behandlat för 2007 i TrN
2007-06-12 § 23.

T2007-440-01707

Tillstånd
Göran Th. Lundén

Skrivelse om konsekvenserna av nedläggningen av
eskortverksamheten för tunga transporter i Stockholm från

T2007-300-01708

Tillstånd
Göran Th. Lundén

2007-05-15

KLAR
Behandlat i TRN 2007-12-18.
§ 29. Delvis godkänt, nytt
uppdrag, se nedan (T2007350-01543)
KLAR
Godkänt TrN 2007-08-28 § 24
KLAR
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vice ordföranden Jan Valeskog (s).
Tegelbacken – bättre framkomlighet. Genomförandebeslut.
Uppdrag i TrN 2007-06-12 att återkomma till nämnden med
ett förslag till beslut som behandlar framkomligheten vid
Tegelbacken för alla trafikslag, cyklar, bilar, bussar och
gående. (

2007-06-12
§ 22

2007-313-01634

Trafikplanering
Linda Lundberg

Redovisas när tidsplanen för
omdaning av city samt
citybanans genomförande står
fast. Prel. 2009.

Fler vinkelparkeringar och en omedelbar inventering,
uppdrag i TrN 070612 § 34 att specificera grunden till varför
Krukmakargatan, Malmgårdsvägen, Nackagatan,
Tegelviksgatan, Erstagatan mellan Bondegatan och
Skånegatan, Borgmästargatan mellan Skånegatan och
Åsögatan, Klippgatan mellan Bondegatan och Skånegatan,
Katarina Bangatan, Väpnargatan, Fredrikshovsgatan,
Bergiusvägen, Bältgatan, Kaptensgatan, Skeppargatan,
Styrmansgatan, Runebergsgatan, Väpnargatan,
Eriksbergsgatan, Bältgatan, Kaptensgatan, Skeppargatan,
Styrmansgatan, Runebergsgatan, Eriksbergsgatan, Bältgatan
samt Skånegatan mellan Klippgatan och Renstiernas gata är
lämpliga alternativt olämpliga för vinkelparkering

2007-06-12
§34

2007-340-01667

Trafikplanering
Sanna Tegnér

Ett ärende föreläggs TrN
2008-05-20

Nedgrävning av återvinningsstationer. Uppdrag från TrN att
återkomma med ytterligare platser där nedgrävda
återvinningsstationer är lämpliga.

2007-09-25

T2007-630-01330,
T2008-702-01593

Avfall

En lägesrapport föreläggs TrN
2008-05-20.

Förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av 2007-10-23
fordon i vissa fall avseende möjlighet att flytta felparkerade
fordon på utländska beskickningars m fl. Uppdrag i TrN
2007-10-23 § 12 att återkomma med en redovisning av

T2007-340-03254

TK Tillstånd
Fredrik Alfredsson

Uppdraget redovisas i
samband med del 2 av
parkeringsstrategin (2009).
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antalet parkeringsplatser för fordon vid utländska
beskickningar
Höjning av boendeparkeringsavgifterna, uppdrag i TrN 200711-20 § 16 att arbeta för fler parkeringsplatser samt
förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark

2007-11-20

T2007-340-04013

I denna del: Tillstånd,
Parkering
Fredrik Alfredsson

Höjning av boendeparkeringsavgifterna, uppdrag i TrN 200711-20 § 16 att återuppta konceptet där medborgarna får en fri
boendeparkeringsmånad under sommaren
Privatiseringen av p-vakterna i Stockholm, skrivelse om
beräknade totalkostnader för.., övertalighetskostnader och
kostnader för förtidspensioner, hur ska de finansieras
Nya fordonsslag i trafiken. Skrivelse från ordf Mikael
Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders
Broberg (kd)
Undersöka möjligheterna att använda gatumark som
infartsparkering samt se över de gator med parkeringsförbud i
aktuella områden

2007-11-20

T2007-340-04013

Tillstånd, Parkering
Fredrik Alfredsson

Del i uppdraget med
parkeringsstrategin. Ett första
ärende rörande parkeringsstrategin planeras till juni
2008
Utredning pågår. Redovisas
tertial 1 2008.

2007-11-20

T2007-350-04565

Tillstånd, Parkering
Karin Hebel

Ett ärende föreläggs nämnden
i juni 2008.

2007-12-18

T2007-300-4989

Tillstånd/Tp

Bordlagd i TrN 2008-05-20

2007-12-18
§ 13

T2007-340-04547

Trafikplanering
Daniel Firth

Uppdrag i VP: 2008
Framkomlighet
Parkering
Gatuarbeten
Trafiksäkerhet
Städning, snöröjning och partikelbekämpning

2007-12-18
§5

T2007-110-0425

diverse

Översyn pågår kontinuerligt
beträffande parkeringsförbud.
Ärendet i stort redovisas i
samband med utredning om
infartsparkeringar tertial 2
2008 – tertial 1 2009.
Uppdragen som lades i VP
ligger alltid som grund i
kontorets verksamhet såväl
som i de enskilda ärendena.
KLAR
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Belysning
Renhållning
Ombyggnad vid blivande ABBA-museet på Stadsgården.
Uppdrag från TrN att nogsamt undersöka hur intrånget på
körbanan kan minimeras och befintlig kapacitet vid högtrafik
i möjligaste mån bibehållas Att nogsamt undersöka hur
intrånget på körbanan kan minimeras och befintlig kapacitet
vid högtrafik i möjligaste mån bibehållas
Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa
varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag
från TrN att återkomma med förslag på ett försök i större
skala där bussar i beställningstrafik, taxi och vissa
varutransporter tillåts nyttja kollektivtrafik samt att
återkomma med erfarenheter från försökssträckan samt med
förslag på sträckor som går att utnyttja av andra trafikslag än
bussar i linje- och beställningstrafik (utifrån ovanstående
kriterier)
Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa
varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag
från TrN att skapa angöringsmöjlighet till Hotell Clarion på
Ringvägen genom att ändra cykelbanans läge
Avvägningsprinciper för framkomlighet…konkreta åtgärder.
Uppdrag från TrN att flytta taxistationen på Hamngatan till
NK-entrén på Regeringsgatan för att uppnå ökad
framkomlighet

2007-12-18
§ 14

T2007-410-04546

Trafikplanering
Kristofer Tengliden

Verkställighet. Verkställt.
(Ärende i TRN 2008-05-20
rör överklagande av
genomförandebeslutet)

2007-12-18
§15

T2007-410-04628

Trafikplanering
Daniel Firth

Arbete pågår. Ett ärende
planeras till juni 2008.

2007-12-18
§ 15

T2007-410-04628

Tp Trafikplanering
Kristofer Tengliden

Arbete pågår. Ett ärende
planeras föreläggas nämnden
tredje terialet 2008

2007-12-18
§ 16

T2007-300-04881

Trafikplanering
Kristofer Tengliden

En mängd åtgärder för ökad
framkomlighet pågår. Planeras
efter sommarens NSAarbeten, liksom signalregleringen av övergångsstället. Redovisning planeras
till tertial 3 2008.
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Avvägningsprinciper för framkomlighet… konkreta åtgärder.
Uppdrag från TrN att återkomma med ett förslag på ett
öppnande för dubbelriktad trafik av stråket SturegatanKungsgatan från Valhallavägen till Vasagatan

2007-12-18
§ 16

T2007-300-04881

Trafikplanering
Staffan Forsell

För dubbelriktning saknas
fortfarande lösning som även
fungerar för stombuss.
Utredning pågår. Ett ärende
planeras till tertial 3 2008
Konsekvensutredning pågår.
Är avhängigt ovanstående
uppdrag. Ett ärende planeras
till tertial 3 2008.
Konsekvensutredning pågår.
Ett ärende planeras till tertial
2 2008.

Avvägningsprinciper för framkomlighet… konkreta åtgärder.
Uppdrag från TrN att avlägsna förbudet att från Linnégatan
svänga åt vänster ut på Sturegatan

2007-12-18
§ 16

T2007-300-04881

Trafikplanering
Staffan Forsell

Avvägningsprinciper för framkomlighet… konkreta åtgärder.
Uppdrag från TrN att i syfte att sprida ut trafiken för att få
bättre stadsluft återkomma med förslag till öppnande av
parallellgator till högtrafikerade stråk såsom Hornsgatan
Ljusevent kring Riddarfjärden… Uppdrag från TrN att senast
i maj återkomma med ett genomförandebeslut angående
ljusevent kring Riddarfjärden i samband med Nobelfesten

2007-12-18
§ 16

T2007-300-04881

Trafikplanering
Göran Westberg

2007-12-18
§ 19

T2007-620-04683

Ljusevent kring Riddarfjärden… Uppdrag från TrN att söka
sponsorer och finansiärer till Ljusevent kring Riddarfjärden
med målsättningen att minst 50 % av kostnaden på projektet
ska ha en extern finansiering
Ljusevent kring Riddarfjärden… Uppdrag från TrN att stödja
och utveckla Stockholms ljusdagar

2007-12-18
§ 19

T2007-620-04683

2007-12-18
§ 19

T2007-620-04683

Rensa upp bland skyltarna. Uppdrag från KF. Uppdrag från
2007-12-18
TrN att genomföra en samlad genomgång av vägmärken, med § 20
början i innerstaden 2008 i syfte att i så stor grad som möjligt

T2007-430-04350

Anläggning, Gator och Försenat. Ett ärende med
belysning
förslag till genomförandeHenrik Gidlund
beslut planeras till augusti
2008.
Anläggning, Gator och Försenat. Ett ärende med
belysning
förslag till genomförandeHenrik Gidlund
beslut planeras till augusti
2008.
Anläggning, Gator och Försenat. Ett ärende med
belysning
förslag till genomförandeHenrik Gidlund?
beslut planeras till augusti
2008.
Tillstånd, Parkering,
Försöksområde inventerat. Ett
Fredrik Andersson
ärende planeras till tertial 3
2008.
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minska antalet skyltar
Att i samband med framtagandet av en parkeringsstrategi, där
kontoret lägger fram förslag på möjligheten att reducera
antalet vägmärken, även tar fram förslag på de lagar och
regler som behöver ändras på nationell nivå
Förslag till ny utformning av cykelbanor på Folkungagatan.
Återremiss med uppdrag från TrN att genomföra de
föreslagna förbättringsåtgärderna för att öka tillgängligheten
till butiker längs gatan, samt ge en säkrare framkomlighet för
räddningstjänstens fordon, dvs att arbeta fram en lösning om
två körfält i vardera riktning på Folkungatagan mellan
Borgmästargatan och Londonviadukten och en förläggning
av en dubbelriktad cykelbana längs med Tjärhovsgatan in
mot Medborgarplatsen och City samt därutöver återkomma
till nämnden…
Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar…Uppdrag i TrN att
återkomma med förslag på hur parkeringsvakternas
arbetsuppgifter kan utökas
Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand,
Genomförandebeslut. Beslut i TrN att bibehålla
framkomligheten även under byggtiden samt att bibehålla
dagens antal parkeringsplatser
Tydligare trafikreglering i Gamla Stan. Skrivelse från v ordf
Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och
Anders Broberg (kd)
Skapa en sammanhållen julbelysning i Stockholm. Skrivelse
från v ordf Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl
(fp) och Anders Broberg (kd)

2007-12-18
§ 20

T2007-430-04350

Tillstånd, Parkering
Fredrik Alfredssson

Uppdraget tas in i arbetet med
parkeringsstrategin.
Parkeringsstrategins första del
planeras till juni 2008.
De kortsiktiga åtgärderna
beträffande utökad parkering
redovisas i TrN 2008-05-20
samt verkställs.
Övriga åtgärder enligt
nämndens beslut tertial 3
2009.

2007-12-18
§ 27

T2007-313-01080

Trafikplanering
Kristofer Tengliden

2007-12-18
§29

T2007-350-01543

Tillstånd, Parkering
Karin Hebel

Ett ärende planeras till tertial
3 2008

2007-12-18
§30

T2007-400-3471

Stadsmiljö
Anneli Wallgren

Verkställighet. Verkställs.
KLAR!

2008-02-12
§2

T2008-320-00610

Tp
Stig Gustavsson

Ett ärende föreläggs TrN
2008-05-20

2008-02-12
§2

T2008-610-00609

Anläggning
Infrastruktur och
belysning
Henrik Gidlund

Ett ärende planeras till augusti
2008.
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Angående möjligheten att använda solcellsteknik i
Stockholms gatubelysning. Skrivelse från v ordf Jan
Valeskog (s)
Skyltar på Årstafältet. Skrivelse från led Torhild Lamo och
ers Kajsa Stenfelt, båda (v)

2008-02-12
§2

T2008-610-00608

2008-02-12
§2

T2008-430-00603

Uppföljning av privata aktörer. Skrivelse från led Torhild
Lamo och ers Kajsa Stenfelt, båda (v)
Klottersanering. Skrivelse från led Torhild Lamo och ers
Kajsa Stenfelt, båda (v)
Tvärbanan och vinterförvaring av båtar/båtklubbens framtid.
Skrivelse från led Torhild Lamo och ers Kajsa Stenfelt, båda
(v)
Skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda
(mp) angående cykelparkeringsmöjligheter vid Stockholms
Centralstation.

2008-02-12
§2
2008-02-12
§2
2008-02-12
§2

T2008-000-00598

2008-03-18
§2

T2008-313-01121

T2008-000-00598
T2008-510-00595

Anläggning
Infrastruktur och
belysning
Tp
Adm.
Björn Åsberg
Stadsmiljö
Claes Thunblad
Trafikplanering
Rolf Gäfvert
Trafikplanering
Innerstad och
framkomlighet
Krister Isaksson

Godkänd i TrN 2008-04-15 §
15
KLAR
Godkänd i TrN 2008-04-15 §
13
KLAR
Godkänd TrN 2008-03-18 § 8
KLAR
Ett ärende planeras till juni
2008
Godkänd TrN 2008-04-15 §
14
KLAR
Ett ärende planeras till juni
2008
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