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Ärendebeskrivning
Robert Åkerström anför följande i ett medborgarförslag 2012-02-20.
Har länge gått och tänkt på hur genomfarten i Luleå skulle kunna förbättras så
att den trafik som kommer in i staden från Bergnäset eller från Boden hållet
snabbt och effektivt tar sig till den plats som resan avser.
Har då kommit fram till att denna påkostade satsning skulle lösa många
knutar samt att man skulle få en vacker bro typ den som Piteå har som GC-bro
invid E4-bron över Piteälven, skitsnygg.
Bergnäsbron kommer att stå där i all evighet så varför inte se över den trafik
som kommer över den så att den trafiken snabbare kommer dit den ska.
Istället för ineffektiva trafikljus vid Bergnäsbron anlägger man en cirkulationsplats som på minsta sätt hindrar trafiken att ta sig vidare om de så kommer
från Boden eller från Bergnäset eller söder ifrån.
Nya bron i den nya sträckningen kan vara öppningsbar eller vara så pass hög
att Laponia kan passera med masten nere. Det förekommer inte så mycket
segelbåtar i Norra hamnen så det blir inga problem. Blir bron öppningsbar så
blir inte det heller några problem för genomfartstrafiken för så frekvent
båttrafik är det inte med stora båtar. Annat positivt med en bro och
tillhörande bank skapar ett fantastiskt skydd mot nordvindar och vågor som
jag vet diskuterats tidigare med en pir.
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I övrigt så kan man anlägga ett trafikljus vid Gymnasiebyn för biltrafik och ett
trafikljus för gående vid passagen från Hermelinsparken. Resten av gatorna
ska stängas mot den nya genomfartsleden förutom den mot Dykab och
länsstyrelsen som kan anslutas i nya cirkulationsplatsen vid Bergnäsbron.
Landshövdingen får en ny in/utfart till Residenset på något bra sätt.
En mycket tokig och dyr idé men med tanke på denna artikel
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=6724074 så kanske det
kan vara något.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Robert Åkerström, kansliet
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