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Breddning av gångväg vid Karlbergskanalen svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
maj 2015 om att bredda den gångväg som löper utmed
Karlbergskanalen. Förslagsställaren anser att behovet av breddning
är särskilt stort utmed sträckan vid koloniföreningen Karlsberg –
bro.
Stadsdelsnämnden har tidigare behandlat ett medborgarförslag om
förbättring och asfaltering av gångstråket utmed Karlbergs kanal.
Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att utreda detta och
samordna arbetet med trafikkontoret eftersom stråket delvis ligger
på gatumark och även omfattas av trafikkontorets uppdrag att utreda
stadens cykelvägnät.
Under 2015 har ett cykelstråk markerats i befintlig vägbana och
stråket längs stranden kommer inte att omfatta cykling. Mot
bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det nu är lägligt att
utreda om och hur den del av gångstråket som ligger på parkmark
kan breddas. Utredning kan ske under hösten 2015 så att nämnden
kan söka tillgänglighetsmedel för projektet i sin verksamhetsplan
för 2016.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
kungsholmen@stockholm.se
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
maj 2015 om att bredda gångvägen som löper utmed
Karlbergskanalen.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det finns ett behov av att bredda det
gångstråk som löper utmed Karlbergskanalen, särskilt utmed
sträckan vid koloniföreningen Karlsberg –bro. Förslagsställaren
framhåller att slänten eroderar bort samtidigt som stråket kommit att
användas flitigare i samband men att Västra Kungsholmen byggts
ut.

Parkstråket invid Karlbergskanalen. Den sträcka som avses är markerad med röda prickar.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska
finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
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Stadsdelsnämnden har tidigare, den 2 februari 2014, behandlat ett
medborgarförslag om förbättring och asfaltering av gångstråket
längs Karlbergs kanal. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda detta vidare och samordna arbetet med
trafikkontoret då två tredjedelar av gångstråket ligger på gatumark,
som trafikkontoret ansvarar för. Den aktuella sträckan omfattas av
trafikkontorets uppdrag att utreda stadens cykelvägnät. I Cykelplan
för Stockholm anges detta stråk som pendlingsstråk.
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Under 2015 har trafikkontoret beslutat att markera cykelstråket i
befintlig vägbana och stråket längs stranden kommer inte att
omfatta cykling. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att
det nu är lägligt att utreda om och hur den del av gångstråket som
ligger på parkmark kan breddas upp för bästa tillgänglighet och
framkomlighet. Utredning kan ske under hösten 2015 så att
nämnden kan söka tillgänglighetsmedel för projektet i sin
verksamhetsplan för 2016.
Bilaga
Medborgarförslaget
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