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Daniel Helldén föreslår i en motion att ett sammanhängande
gångstråk skapas mellan Medborgarplatsen och Norrtull.
Trafikkontoret konstaterar att motionärens förslag ligger väl i
linje med framkomlighetsstrategin. Ett arbete pågår med att ta
fram en gångplan i enlighet med framkomlighetsstrategins
handlingsplan. Kontoret hänvisar därför till den kommande
gångplanen.
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Remissen
Daniel Helldén (MP) har i en motion föreslagit att ett fyra
kilometer långt sammanhängande gångstråk skapas mellan
Medborgarplatsen och Norrtull. Se bilaga 1.
Nämnden ska lämna svar till kommunstyrelsen senast 21 mars,
varför ärendet behöver justeras omedelbart.

Trafikkontorets synpunkter
En av huvudinriktningarna i framkomlighetsstrategin är att
förbättra gångvänligheten i staden. Trafikkontoret konstaterar att
motionärens förslag ligger väl i linje med framkomlighetsstrategin. En attraktiv nord-sydlig förbindelse för gångtrafikanter
kan göra staden mer lättorienterad och öka andelen som väljer att
gå en kortare sträcka i stället för att använda kollektivtrafiken, i
enlighet med målen i framkomlighetsstrategin.
Trafikkontoret håller på att ta fram en gångplan i enlighet med
handlingsplanen i framkomlighetsstrategin. Planen kommer bland
annat att innehålla förslag på ett antal stråk med stor potential
som kan bli föremål för åtgärder under de kommande åren.
Kontoret ber därför att få hänvisa till den kommande
remisshandlingen.

Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden
beslutar att som svar på remissen hänvisa till detta
tjänsteutlåtande samt att beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Slut

Bilagor
1. Motion av Daniel Helldén (MP) om ett sammanhängande
gångstråk mellan Medborgarplatsen och Norrtull
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