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Svar på medborgarförslag att gång- och cykeltrafiken som nu går över 

Västra viadukten istället leds ner under viadukten 

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-
11. Förslagsställaren tar upp att detta gärna får göras med en trapp med
möjlighet att leda cyklar och köra barnvagnar för de som inte vill gå runt i den
skarpa kurvan, samt att det blir två körfält för bilar ner till avfarten mot
Högbrunn istället för en. Förslaget motiveras med att det skulle skydda gång
och cykeltrafikanter bättre samt få trafiken att flyta på bättre ut ur stan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslag att leda om 
trafik vid Västra viadukten. Vid planering är det många olika intressen som är 
nödvändiga att beakta, t.ex. tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet. Det 
är av stor vikt att oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister erbjuds 
möjlighet till raka stråk och att inte infrastruktur för fordonstrafik utgör ett 
hinder för framkomligheten. Övergångsstället som idag finns på västra 
viadukten är kommunen medveten om att många invånare har synpunkter 
kring. 

Idag pågår ett stort arbete med att se över trafikföringen i de västra delarna 
av staden, och en åtgärdsvalsstudie har genomförts. Ett arbete med en 
trafikanalys startade under hösten 2019 som ger olika förslag på förbättringar 
i trafiknätet. En ombyggnation av viadukten finns utifrån dessa analyser med 
i treårsplanen för infrastrukturinvesteringar som beslutades av 
kommunstyrelsen i början av 2020. Kommunen har ansökt hos Trafikverket 
om medfinansiering för att genomföra ombyggnationen under 2021 och vi 
väntar nu svar kring detta. Om Trafikverket beslutar att medfinansiera 
kommer ombyggnad av viadukten ske 2021 där bl.a. övergångsstället tas 
bort. 

Förslag 

Nyköpings kommun är medveten om att många invånare har synpunkter 
kring trafiklösningen vid västra viadukten. Då kommunen för närvarande 
planerar att genomföra ombyggnation av viadukten föreslås att 
medborgarförslaget bifalles. Kommunen vill dock vara tydlig med att 
genomförandet planeras ske enligt tidplanen under förutsättning att 
medfinansiering sker av Trafikverket. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 






