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E-förslag: Cykelväg mellan Bondvägen och Lyckeby
Sammanfattning

I e-förslaget framförs önskemål att en cykelväg ska anläggas
mellan Bondvägen och Lyckeby.
Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av e-förslaget och
kan anföra följande.
Förvaltningen är generellt sett positiv till att
förutsättningarna för en säker cykeltrafik förbättras genom
breddning av befintliga gångbanor, nya cykelbanor utmed
befintligt vägnät samt nya cykelvägar som knyter samman
vägar/områden med varandra.
Förvaltningen inser den positiva effekt som en cykelväg enligt
e-förslaget skulle medföra i form av genare förbindelse och
ökad trygghet för berörda oskyddade trafikanter.
I gällande cykelplan finns föreslagen förbindelse inte med
som ett utpekat objekt. Däremot finns förbindelsen illustrerad
på cykelplanens karta för Vendelsö under kategorin ”beaktas
vid planering”.
Inom ramen för kommande planerad revidering av
cykelplanen bör föreslagen förbindelse bli föremål för särskild
prövning om den ska ingå i kommande cykelplan som ett
utpekat objekt i konkurrens med många angelägna
förbättringsåtgärder vad gäller cykel-vägnätet runt om i
kommunen. För den föreslagna förbindelsen finns
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förutsättningar som kan påverka/försvåra ett realiserande.
Marken där förbindelsen sak gå fram är privatägd. Frågan om
ridning måste studeras närmare då det enligt
Trafikförordningens bestämmelser inte är tillåtet att rida på
en cykelväg.
Förvaltningen gör bedömningen att det för närvarande inte är
aktuellt att föreslagen cykelväg kan prioriteras utifrån dagens
förutsättningar men att förbindelsen ska bli föremål för
prövning/studium i samband med revideringen av nu
gällande cykelplan.
Underlag för beslut

- E-förslag anmält i stadbyggnadsnämnden 2015-10-21.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed e-förslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställaren

