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Svar på uppdrag från kommunfullmäktige 
gällande detaljplan för bussdepå vid 
Järnbrottsmotet 
Förslag till beslut 
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
säkra och gena trafiklösningarna för cyklisten vid bussdepå i Järnbrott (KF 2021-04-22, § 
26) för fullgjort.  

Sammanfattning 
Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå antogs i 
kommunfullmäktige 22 april 2021. I samband med kommunfullmäktiges antagande gav 
kommunfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att ”säkerställa att trafiklösningarna 
utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en 
snabb, gen och säker passage”.  

Efter antagandet av detaljplanen har tidigare föreslagen lösning för gång- och 
cykeltrafikanter justeras. Det nya förslaget innebär ett genare pendelcykelstråk och en 
signalreglerad gång- och cykelpassage.  

Därmed bedömer Trafikkontoret att kommunfullmäktiges uppdrag gällande att 
trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att 
pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage är genomfört.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den nya utformningen av gång- och cykelbana längs Järnbrottsmotet uppskattas kosta 
cirka 5 Mkr. Projektet är inspelat till trafiknämndens investeringsplan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Förhållande till styrande dokument 
Utformning av den justerade gång- och cykelvägen enligt trafikförslaget är förenlig med 
antagen detaljplan. Gång- och cykelstråket ligger utanför planområdet men har planstöd 
genom befintlig stadsplan. Gång- och cykelstråket främjar gång- och cykeltrafik i 
enlighet med trafikstrategin. 
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Bilagor 
1.  Protokoll KF 2021-04-22 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna 
utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en 
snabb, gen och säker passage, inom ramen för detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå antogs i 
kommunfullmäktige 22/04 2021 (bilaga 1). I samband med kommunfullmäktiges 
antagande gav kommunfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att ”säkerställa att 
trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att 
pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage”.  

Detaljplanen har prövat markens lämplighet för anläggandet av en bussdepå och i 
samband med framtagande av planhandlingarna har en genomförandestudie och 
projektering för allmän plats tagits fram. Där redovisas hur gator och gång- och 
cykelbanor föreslås anpassas till exploateringen. Projekteringshandlingarna redovisar 
även hur gång- och cykelpassager utformas.  

Efter antagandet av detaljplanen har lösningen justerats för att säkerställa ett gent och 
trafiksäkert gång- och cykelstråk. 

Det nya förslaget innebär att gång- och cykelvägen som passerar bussutfarten (orange 
markering i figuren nedan) och löper vidare mot nordost utgår och ersätts av ett 
pendelcykelstråk närmare leden, precis väster om Järnbrottsmotet. Det nya förslaget 
innebär en genare koppling med endast en korsningspunkt mellan oskyddade trafikanter 
och motortrafiken vilken är signalreglerad.  

I figuren nedan syns hur den grönmarkerade cykelbanan ersätts med den blåmarkerade 
cykelbana närmre Järnbrottsmotet.  
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Figur 1. I figuren visas nytt förslag på pendelcykelstråk med blå markering. Grön markering visar gång- och 
cykelstråk som utgår. Orange markering visar utfart från bussdepå till Järnbrottsmotet.  

Som alternativ koppling kvarstår gång- och cykelbanan längs Antenngatan.  

Utformningen av gång- och cykelpassagerna är framtaget enligt anvisningar i 
Trafikkontorets Teknisk Handbok för att uppnå Trafikkontorets krav och mål gällande 
framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Utformning enligt Teknisk 
Handbok ger även en likformig och konsekvent utformning över hela staden.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att uppdraget från kommunfullmäktige gällande att 
trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att 
pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage är genomfört med justerat 
förslag.  
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