
Yrkande MP V angående – upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Ändra första att-satsen genom att lägga till följande fetmarkerade text:

Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att ansvara 
för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan Fattighusån och 
Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan standard att 
framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en 
fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum 
skapas längs kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, 
Fredsbron och Drottningtorgsbron. 

Yrkandet 
När staden investerar så oerhört stora belopp i renovering av kanalmurarna är det viktigt 
att se hur vi kan förbättra stadsrummet och samtidigt göra det attraktivare och öka 
framkomligheten för gående och cyklister, och få en bättre fungerande r kollektivtrafik. 

Området kring Brunnsparken på de båda hamngatorna är en kritisk flaskhals både för 
kollektivtrafik och cykel. Därför är det viktigt att ett av målen i upprustningen av 
kanalmurarna är att öka framkomligheten och göra det attraktivare att cykla. Det stödjer 
stadens mål om ett mer hållbart resande, där ökad cykling ingår. 

Förbättrad gång- och cykelväg längs Slussplatsen och en ombyggnation av cykelpassagen 
vid Alfonshuset till cykelöverfart är viktigt, men vi vill se fler förbättringar så att det 
blir plats både för en cykelbana och en attraktiv gångbana närmast kanalkanten utan 
konflikt med spårvagnarna. För att åstadkomma detta är spårvagnslänkar via 
Engelbrektsgatan och Allén nödvändiga och de är också centrala för att upprustningen 
överhuvudtaget ska möjliggöras.   

Dessutom är det viktigt att trafikkontoret visar cykeltrafiken stor hänsyn i det mångåriga 
renoveringsarbetet eftersom det i området möts sex pendlingscykelstråk. 

Trafiknämnden 2021-02-11 protokollsbilaga 2, § 36 
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