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Skriftlig information - Trafiksituationen på Strandgatan
Ordförande för tekniska nämndens trafikutskott gav 2021-08-19 i uppdrag till förvaltningen att
göra en bedömning om det är aktuellt att göra en utredning gällande trafiksituationen på
Strandgatan. Detta är en skriftlig information och återkoppling i ärendet.
Boende och näringsidkare utmed Strandgatan har hört av sig till Fastighets- och gatukontoret
med synpunkter på trafiksituationen. I skrivelsen som förvaltningen mottagit lyfts att det efter
korsningen med Övägen och vidare några hundra meter in på Strandgatan är svårt att korsa som
gående och cyklist eftersom det är mycket biltrafik som dessutom ofta håller höga hastigheter.
Detta leder till incidenter där biltrafiken tvingas tvärbromsa när personer i olika åldrar chansar
och korsar gatan, enligt de boende. Önskemålet i skrivelsen är ett säkrat övergångsställe vid
Prångaregatan.
I korsningen Övägen/Strandgatan/Limhamnsvägen finns det tre hastighetssäkrade
övergångsställen och cykelöverfarter. Korsningen är inte helt färdigbyggd då Kölgatan återstår att
färdigställa. Vidare in på Strandgatan är det långa sträckor mellan övergångsställena. Efter ovan
nämnd korsning är det cirka 380 meter till nästa övergångsställe. Strax innan Tycho Brahegatan
finns det ett övergångsställe med en mittrefug, men utan farthinder.
Strandgatan är en lång och rak gata utan farthinder vilket gör att motorfordon kan komma upp i
höga hastigheter. På några platser har riskreducerande åtgärder, så som sidoförskjutningar och
mittrefuger, byggts.
Med tanke på att förvaltningen mottar en del synpunkter och klagomål gällande fotgängares
möjligheter att korsa Strandgatan på ett säkert och tryggt vis, även på andra delar av gatan, görs
bedömningen att hela Strandgatan bör ses över. Detta för att kunna göra en bedömning av om
och i så fall var fysiska åtgärder bäst gör nytta.
Förvaltningen avser arbeta in utredningen i verksamhetsplan 2022 och planerar att presentera
förslag till åtgärder till Tekniska nämndens trafikutskott under våren 2022.
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