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Kommunstyrelsen 

Motion av Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C) om att 
göra centrala gator till gångfartsområde 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Stefan Hanna och Mia Nordström, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige 
sammanträde den 25 april 2016, att Drottninggatan, Östra Ågatan och Västra Ågatan, genom 
lokala trafikföreskrifter ske definieras som gångfartsområde. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet vid sammaträde den 23 november 
2016 och föreslår att motionen avslås. Förvaltningens föredragningen sammanfaller med 
föredragningen nedan.  
 
Gentemot beslutet har (C)-ledamoten avgivit reservation till förmån för bifall till motionen. 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
För att kunna reglera en gata med lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde får, enligt 10 
kapitlet 8 § trafikförordningen, en väg eller ett område förklaras som gångfartsområde endast 
om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt 
att föra fordon med högre hastighet än gångfart.  
 
De aktuella gatusträckorna är inte utformade enligt dessa krav. En reglering som 
gångfartsområde kräver omfattande ombyggnationer.   
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En annan förutsättning för att ett gångfartsområde ska fungera så att fordonstrafiken kör med 
högst gångfart är att det rör sig stora mängder gående på gatan och att det finns målpunkter 
för gående på båda sidor om en gata.  
 
Östra Ågatan är ett väl använt cykelstråk som bör vara attraktivt för cykeltrafik. För att öka 
tydligheten och minska risken för incidenter mellan gående och cyklister har delen för 
cyklisterna asfalterats. 
 
Byggs Östra Ågatan om på ett sätt som uppfyller kraven för att kunna reglera gatan som 
gångfartsområde gäller högsta tillåtna hastighet gångfart även för cykel vilket minskar 
attraktiviteten. Att reglera ett av stadens största cykelstråk som gångfartsområde kommer att 
påverka cykelstråkets flöde negativt.  
 
Västra Ågatan har inte målpunkter för gående på bägge sidor. Flödet med gående är inte 
heller stort. Det innebär risk för att bilisterna håller högre fart än gångfart vilket ökar risken 
för incidenter mellan gående och fordon. 
 
Dragarbrunnsgatan är i dag till stora delar reglerad som gångfartsområde. En erfarenhet är att 
cyklister cyklar sällan i gångfart och att gående uppfattar cyklister som en trafiksäkerhetsrisk.  
 
En reglering av Drottninggatan som gångfartsområde skulle vidare avsevärt försvåra 
kollektivtrafikens framkomlighet. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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