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Kommunstyrelsen

2007‐01‐29
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Ruben Lindbäck, Tekniska nämnden

07.17

008
jankf21

Medborgarförslag om övergångsställe på Gammelstadsvägen i
anslutning till Coop Arena
Ruben Lindbäck anför följande i ett medborgarförslag 2007‐01‐08.
Gammelstadsvägen vid järnvägsövergången från Sjögatan är mycket
trafikerad av fotgängare hela dagarna av skolbarn på väg till Coop Arena och
av kunder till affärerna i området. Gammelstadsvägen är en fartsträcka, från
Klintbackenvägen till Svartöleden, där bilisterna sällar tar hänsyn till gående.
I samband med Luleås hemmamatcher är det ett under att inte allvarliga
olyckor inträffar.
Mitt förslag är att göra övergångsställen från gångfållans nedfarter,
åtminstone den norra vid Delfingatan. Bangatan vid Asea har övergångs‐
ställen från SJ‐nedfarten och där är det ingen trafik jämfört med
Gammelstadsvägen.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
TEKNISKA NÄMNDENS YTTRANDE
Tekniska förvaltningen har för avsikt att under sommaren 2007 iordnings‐
ställa en gångpassage med mittrefug för att på så sätt underlätta för gående att
korsa vägen. Det innebär att en närmare en och en halv meter bred refug
flankeras av endast 3 meter breda körfält.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007‐06‐18

143

296

Kommunstyrelsen

2007‐06‐04

108

244

Arbets‐ och personalutskottet

2007‐05‐14

108

235

jankf21b
Övergången blir en sk gångpassage och inte ett markerat övergångsställe.
Skall ett markerat övergångsställe anläggas är kravet att väghållaren med
fysiska åtgärder skall försäkra sig om att fordonens hastighet inte överskrider
30 km/tim. Vare sig mängden fordon eller antalet gångtrafikanter är sådant att
det motiverar ett sådant ingrepp.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
‐ med ovanstående besvara medborgarförslaget om övergångsställe på
Gammelstadsvägen.
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
‐ med ovanstående besvara medborgarförslaget om övergångsställe på
Gammelstadsvägen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

