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Medborgarförslag: Dubbla staket vid gång/cykelväg
vid Skansvägen 7a
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att gång- och cykelvägen vid
Skansvägen 7a förses med dubbla staket (vägbommar) för att
motverka att cyklande skolbarn kommer ut i hög fart på
Skansvägen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan konstatera att det i dagsläget finns en
öppningsbar vägbom på aktuell gång- och cykelväg vid
Skansvägen. Vägbommen täcker inte hela vägbredden varför
det är möjligt att cykla förbi bommen utan att sakta farten i de
fall inga andra gående eller cyklister samtidigt ska passera
förbi bommen.
Vad gäller önskemålet om att sätta upp en ytterligare vägbom
på aktuell plats för att tvinga ner farten på passerande
cyklister finner förvaltningen att nackdelarna överväger
fördelarna med en sådan åtgärd. Skall en ytterligare bom
sättas upp och ha påtaglig effekt på cyklisters hastighet måste
de placeras nära varandra. Detta medför problem eller rent av
omöjliggör passage för personer som nyttjar permobil eller
dylikt, för personer som drar breda barnvagnar eller använder
cykel med cykelkärra.
På Skansvägen i finns ett befintligt farthinder i form av ett
fartgupp där aktuell gång- och cykelväg ansluter. Farthindret
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ger låg hastighet på passerande bilar. Planerad gång-bana
utmed Skansvägen kommer att medföra att körbanan blir
smalare vilket i sig bi-drar till lägre hastigheter på vägen.
Förvaltningen finner sammantaget med hänsyn till
nackdelarna med dubbla vägbommar och att hastigheten på
bilar på Skansvägen är låg vid anslutningen av gång- och
cykel-vägen att medborgarförslaget om dubbla vägbommar på
gång- och cykelvägen vid Skansvägen 7a inte ska realiseras.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2017-09-12.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
__________
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För kännedom: KS/KF

