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Återrapport kommunfullmäktigeuppdrag 2021 - Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjligheten att göra Möllevången till ett ”superkvarter"
TN-2021-2115
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har genom Tekniska nämnden fått i budgetuppdrag att utreda
möjligheterna att införa ett superkvarter på Möllevången i syfte att reducera biltrafik och öka
tillgången till aktivitets- och vistelseorienterade ytor. Utredningen fastslår att superkvarter som
princip enligt Barcelona-modell, på grund av befintlig stadsstruktur inte är applicerbar på
Möllevången. Genom samverkan kan däremot principer för reglering och utformning anpassat
området vara ett sätt att uppnå samma effekt. En områdeskartläggning ger stöd åt att
trafikreducerande åtgärder kan vara motiverat och efterfrågat av användare i området. Om ett
inriktningsbeslut tas om trafikreducerande åtgärder på Möllevången kan pågående och planerade
projekt i området vara utgångspunkten för ett arbete som i etapper skalas upp och innefattar
större geografiskt område. Det finns också potential att skapa synergier genom de angränsande
stadsutvecklingsprojekt som är planerade. Fler undersökningar som inte rymts i denna utredning
behöver genomföras för att få större helhetsbild över området. Det gäller bl.a. nya
undersökningar om parkeringsbeläggning, trafikflöden och behovsanalyser.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna utredningen och därmed anse budgetuppdraget avslutat.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 220217 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
göra Möllevången till ett "superkvarter"
PM Budgetuppdrag superkvarter

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-02-17
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2022-01-26

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
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till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
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