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Dnr 10.845‐008

Medborgarförslag om att försköna trafikplats Notviken
hållplats, Malmbanan Luleå – Boden
Ärendebeskrivning
Lars Karlsson anför följande i ett medborgarförslag 2010‐12‐30.
Luleå kommun tar i samverkan med infrastrukturägaren Trafikverket initiativ
för att försköna trafikplatsen i Notviken. Det omfattar målning och konst‐
närlig utsmyckning av såväl terminalhus som plattformsareal. Trafikplatsen
skulle dessutom ägna sig utmärkt som placeringspunkt av en minnesmarkör
över Martin Ljung.
Idag framstår trafikplatsen som grå och trist och med en estetiskt låg appell.
Arkitektoniskt skiljer den sig inte från den utformning som utgör standard för
denna typ av hållplatser längs våra järnvägar. Man kan knappast säga att den
ger ett ”profilförstärkande” intryck som trafikpunkt för staden. Ett
förskönande skulle göra mycket för att höja profilen och skapa en mer
presentabel trafikpunkt för både resenärerna och staden i allmänhet.
Åtgärderna bör vara slutförda innan hållplatsen börjar användas i samband
utvidgningen av tågtrafiken 2:a halvåret 2011 när Norrtåg startar regiontrafik
Umeå – Luleå samt på Malmbanan Luleå – Kiruna/Narvik.
Jag kan nämna att jag har stöd för förslaget från Föreningen Svenska
Järnvägsfrämjandet som anser att hållplatser och stationer/resecentra förutom
sina rent funktionella syften också ska utgöra ett rimligt inslag av trivsam
resandemiljö. Ser man till de faktorer som ingår i hela resan är resandemiljön
en väsentlig del av kringservicen. Att vara på resa får inte endast bli en fråga
om rationella system och effektiva transporter. Mjuka värden som ger
resenärerna en möjlighet för upplevelse och mental paus, kan visa sig mycket
värdefulla i en stressande vardag för väldigt många. Det är ett sätt att skapa
yttringar som välkomnar resenärerna till sin stad eller ort!
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2011‐01‐31
2011‐09‐26
2011‐09‐12

12
153
176

17
320
391

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐08‐15

136

280

jankf21b
Jag hoppas att kommunen anser förslaget vara väl begrundat och att det kan
leda till att man i samverkan med Trafikverket tar fram ett projekt och en
genomförandeplan.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens yttrande
Trafikplats Notviken invigdes 2010 och tas i drift i höst. I anslutning till
trafikplatsen har en angöring för bussar och gång‐ och cykelvägar
byggts dels längs Banvägen och dels mot Universitetsleden. Två gång‐
och cykeltunnlar finns för passage under järnvägen. Planteringar har
satts längs Banvägen och ett förslag på gestaltningsprogram finns för
sidan mot Universitetsleden. Trafikplatsen har tyvärr utsatts för klotter
vilket borde saneras. I övrigt torde hållplatsens utformning tillsammans
med den grönstruktur som kommer vara fullt tillfyllest.
Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har nyligen besvarat ett
medborgarförslag om att hedra Martin Ljungs minne. Av svaret
framgår att kulturförvaltningen bifogar förslaget i sitt arbete om
framtida offentliga utsmyckningar. Notvikens hållplats kan vara en av
tänkbara platser.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslaget om att försköna trafikplats Notviken hållplats,
Malmbanan Luleå – Boden.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____

Beslutsexpediering
Lars Karlsson, tekniska nämnden
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