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§ 135 Cykelplan 2018
Sammanfattning

Ett förslag till ny cykelplan för Haninge kommun finns, ”Cykelplan
2018”. Planen innehåller konkreta mål, strategier, åtgärder,
principutformningar och förslag till uppföljning. Planen har varit på
remiss och synpunkter inarbetats. Förvaltningen föreslår att
stadsbyggnadsnämnden antar ”Cykelplan 2018”.
Förvaltningens synpunkter

Kommunens cykelplan är det dokument som ligger till grund för
och styr arbetet med att förbättra för cykel. Nuvarande cykelplan är
från 2010 och för att vara fortsatt aktuell har ett förslag till en ny
cykelplan som bygger vidare på planen från 2010 arbetats fram.
Planen syftar till att skapa tydliga mål samt strukturera vilka
åtgärder som krävs för att uppnå dessa. Utifrån en beskrivning av
nuläget vad gäller resvanor och olycksstatistik samt utifrån
befintliga målsättningar från andra styrande dokument föreslås
följande mål för cykelplanen:
-

Andelen cykelresor ska utgöra 15 % år 2030

- Antalet skadade cyklister på det kommunala vägnätet ska
minskas
med 25 % fram till år 2021 jämfört med antalet under
ett genomsnittsår 2010–2014 (26 stycken)
-

Ingen cyklist ska dödas på det kommunala vägnätet år 2021

För att nå målen har fyra strategier utarbetats:
-

Utbyggnad och trafiksäkring av cykelvägnätet

-

Drift och underhåll

-

Stödjande miljöer

-

Kommunikation och beteendeförändring

För varje strategi föreslås en rad olika åtgärder.
Till planen hör även ett avsnitt kring principutformningar av
cykelvägar, passager och korsningar, cykelparkeringar samt
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principer för vägvisning, belysning, vägarbeten, drift och underhåll.
Planen ger även förslag på metoder för uppföljning av arbetet
såsom en årlig avstämning av genomförda åtgärder i cykelplanen.
Underlag för beslut

-

Cykelplan 2018

-

Samrådsredogörelse

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
Cykelplan samt överlämna det till kommunfullmäktige för
antagande.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Trafik- och arbetsutskottet överlämnar ärendet till
stadsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande.

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Ordförande Göran Svensson (S) förtydligar att vid dagens
sammanträde skall endast information om cykelplan lämnas.
Ordförande Göran Svensson (S) föreslår att nämnden godkänner
informationen samt beslutar bordlägga ärendet.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Informationen godkänns.
2. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
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