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Gatu- och samhällsmiljönämnden

Fråga från Mats Gyllander (M) om trafikplanering i samband
med vägarbete öster om Kungsgatan
Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att besvarat skrivelsen med hänvisning till föredragningen i ärendet.
Ärendet
Mats Gyllander (M) har ställt frågor om trafikplanering i samband med vägarbetet öster om
Kungsgatan. Skrivelsen bifogas ärendet.
Föredragning
Kommunikation är inte lätt utan kräver många olika kanaler för olika mottagare. I det
expansiva skede staden befinners sig i kan ibland skyltar på plats behöva kompletteras med ett
antal digitala kanaler. Uppsala har aldrig haft den här expansionstakten tidigare, vi har nu
över 50 aktörer som bygger bostäder och varje fastighet måste förses med vatten, avlopp,
värme och ibland kyla.
•

Vid tillståndsförfarandet kravställs alltid på byggherren att informera både
räddningstjänst, kollektivtrafik, övrig yrkestrafik och allmänhet. Ibland via lokalradio
och press och alltid med fysisk information på plats.
Utöver detta kommunicerar även kommunen vid större arbeten eller då arbetet bedöms
få stor påverkan via webb och sociala medier.
Att hänvisa trafikanter till en specifik målpunkt via omledning eller förbiledning
fungerar bäst vid perifera lägen med färre målpunkter men svårare där många
målpunkter finns.

•

Planering av större entreprenader sker via ledningssamordningsmöten och via
kommunikationsplattformen ”ledningskollen”, här finns det en förbättringspotential
via kommunens nya gis-plattform. En utmaning är också att våra större
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ledningsdragande verk inte ligger i fas med planering av sitt förebyggande underhåll
med ett för stort antal akuta arbeten som följd.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra samordningen när det gäller
avstängningar, med den nya gis-plattformen och med en ny funktion för samordning
av ledningsnedläggning samt trafikanordningsplaner kommer överblicken av de olika
arbetena att förbättras och en långsiktig planering är lättare att genomföra.
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Fråga om trafikplanering i samband med vägarbete öster om
Kungsgatan.
För närvarande pågår flera arbeten som gör att trafiktillgängligheten är kraftigt begränsad i
delarna öster om Kungsgatan.
Vaksalagatan är avstängd vid Vaksala torg mellan Väderkvarnsgatan och Storgatan.
Inga hänvisningsskyltar finns för biltrafiken.
På Storgatan i höjd med första kvarteret från Vaksalagatan pågår arbete med endast en fil
öppen. Likadant är det på Stationsgatan.
Strandbokilen är avstängd.
Det innebär att bilister som skall nå Kungsgatan från öster eller vise versa inte kan göra detta
via någon planskild korsning utan att köra in på smågatorna där det i vissa fall råder
begränsningar enligt ovan.
Fråga
Finns det någon plan på att informera och hänvisa bilister under rådande förutsättning?
Finns det ingen medveten helhetsplanering som då skulle ge vid handen att avsluta vissa
pågående arbeten innan man påbörjar nya motsvarande?
Mats Gyllander (M)
Karta bifogas
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