Dnr TFN-2012-2152

Dpl 70

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Teknik- och fastighetsnämnden

Tjänsteskrivelse 2012-12-27

2013-02-20

sid 1 (2)

Ingemar Johansson, 054-540 68 26
ingemar.johansson@karlstad.se

Ärende 3

Medborgarförslag - Skapa en säkrare passage
för fotgängare vid korsningen Pumpgatan Magasinsgatan - Hammaröleden.
Dnr TFN-2012-2152

Dpl 70

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Översända David Bruhns medborgarförslag till Trafikverket för fortsatt
handläggning.
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår David Bruhn att kommunen
skapar en säkrare passage över Hammaröleden för fotgängare vid korsningen
Pumpgatan –Magasinsgatan – Hammaröleden. Kommunfullmäktige beslutade den
18 oktober 2012, § 7, att överlåta beslutande rätten i ärendet till teknik- och
fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2012.
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 oktober, § 7.
David Bruhns medborgarförslag den 26 september 2012.
Ärende

David Bruhn har till kommunen inkommit med ett medborgarförslag där han
föreslår att det ska skapas en säkrare passage över Hammaröleden vid korsningen
Pumpgatan, Magasinsgatan och Hammaröleden. Han anser att den väg som nu
används av besökare till Friskis och Svettis är farlig. Han vill därför att en
undergång eller någon annan form av säkrare passage upprättas.
Teknik- och fastighetsförvaltningen kan instämma i att använda den väg som går
diagonalt över grönområdet och korsar Hammaröleden söder om Magasinsgatan
kan vara farlig. Det är heller ingen väg som förvaltningen rekommenderar. I stället
bör övergångsstället över Lantvärnsgatan vid Industrigatan användas.
Hammaröleden – Lantvärnsgatan ingår i länsvägnätet och har nummer 236.
Länsvägen ansluter till riksväg 63 i norr och går till Hammarö kommun i söder.
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Trafikverket är ägare av vägen och också väghållare. Det innebär att det är
Trafikverket som beslutar och bekostar eventuella åtgärder på vägen. Därför anser
förvaltningen att det är Trafikverket som ansvarar för frågan. Kommunen har
tidigare tagit ett initiativ till en diskussion med Trafikverket för att se om det finns
någon lösning. Trafikverket beslöt då att en översyn av trafiksituationen kommer
att läggas in i Trafikverkets åtgärdsplan. Genomförandet av eventuella åtgärder är
sedan avhängda av tilldelning i finansiella ramar.
I övrigt bör ärendet översändas till Trafikverket för fortsatt handläggning.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Andreas Rudsvik
enhetschef
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