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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Johan Lundqvist (MP) om att tillåta cykeltrafik på 
Vaksalagatan-Drottninggatan mellan Dragarbrunnsgatan och Östra 
Ågatan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 27 augusti 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
uppdrar till gatu- och samhällsmiljönämnden att tillåta cykeltrafik på Vaksalagatan mellan 
Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan då detta väsentligt skulle underlätta för de cyklister som 
ska ta sig genom staden i öst-västlig riktning. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), bilaga 2. GSN avstyrker 
motionen. Nämnden instämmer i att ett hävt cykelförbud skulle underlätta för framkomlig-
heten för cyklister i staden. Nämnden framhåller dock att gaturummet på denna stäcka är 
trångt och att den trafik som är tillåten, framförallt busstrafiken, skulle komma i konflikt med 
cykeltrafiken med risk för försämrad trafiksäkerhet.  
 
Nämnden bedömer det också som olämpligt att tillåta cykeltrafik på aktuell sträcka med 
anledning av det pågående arbetet med att minska antalet felparkerade cyklar. Om cykeltrafik 
skulle tillåtas över Stora torget finns det en stork risk att fler felparkerar sina cyklar på torget 
och att fler kommer att cykla på gågatan. 
 
Reservation är avgiven av MP-ledamoten. 
 
Föredragning 
Ett hävt cykelförbud på Vaksalagatan mellan Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan skulle 
stärka framkomligheten i centrum men också leda till ökade risker för cykeltrafikanter då 
gaturummet bitvis är trångt och sträckan är tungt trafikerad av stadsbussar. Detta i 



2 (2) 

kombination med att det redan i dagsläget finns tillräckliga förbindelser i öst-västlig riktning 
genom staden, exempelvis via S:t Persgatan eller via Smedsgränd, leder till att ett hävt förbud 
mot cykeltrafik ej kan motiveras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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