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För förslag till förändring av Götgatan mellan Hornsgatan och Noe
Arksgränden (Götgatsbacken) avser kontoret att återkomma under 2003
med ett förslag till genomförandebeslut.
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parallellgata, som får anses vara ett acceptabelt alternativ i väntan på
utbyggnad av cykelbanor längs hela Folkungagatan.
Trafikplanens största och mest kostnadskrävande projekt är förändringen av
Götgatan mellan Hornsgatan och Noe Arksgränden (Götgatsbacken).
Många har påtalat svårigheten att från Högbergsgatan komma till
Söderledstunneln om remissförslaget genomförs. Kontoret föreslår därför
att delen Högbergsgatan – Noe Arksgränden dubbelriktas trots att
körbanebredden är för liten om angöringsmöjlighet skall finnas på hela
sträckan. Eftersom angöringsbehovet är något måttligare än norr om
Högbergsgatan bedömer kontoret att det torde räcka med två eller tre
lastzoner på denna sträcka och mötesmöjlighet mellan dessa. Med detta
förslag behöver inte heller så många intilliggande gator bl a Östgötagatan
byta riktning. En olägenhet med detta förslag är att gröntiden för fotgängare
i det signalreglerade övergångsstället mellan Medborgarplatsen och Björns
Trädgårds tunnelbanenedgång inte kan ökas lika mycket som i
remissförslaget. Om nämnden anser att denna inriktning för förändring av
Götgatsbacken är riktig avser kontoret att återkomma med ett förslag till
genomförandebeslut under 2003 efter det att ombyggnadsalternativ för
söderledstunneln har valts.
SLUT

3 (3)

