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Medborgarförslag: Bredda Dalarövägen eller bygg
en separat cykel- och gångväg från Brandbergen till
Dalarö KS 2019/100
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att en cykelväg anläggs till
Dalarö från Brandbergen endera genom att bredda befintlig
väg eller bygga en separat gång- och cykelväg parallellt med
Dalarövägen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan instämma med förslagsställarens
uppfattning att en gång- och cykelbana utmed Dalarövägen
ut till Dalarö är angelägen och att en sådan avsevärt skulle
förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafikanter både
vad gäller upplevd trygghet och faktisk säkerhet.
Förvaltningen konstaterar att väg 227 Dalarövägen en statlig
väg och att det då är Trafikverket som ansvarar för en
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana.
Haninge kommun driver frågan och lyfter behovet av en
gång- och cykelväg längs med väg 227 Dalarövägen gentemot
Trafikverket inte minst utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. I
dagsläget finns dock inga medel för detta avsatta i den så
kallade länsplanen som hanterar och prioriterar investeringar
i transportinfrastrukturen i länet. I kommunens Cykelplan
2018 finns gång- och cykelbana utmed väg 227 Dala-rövägen
med som ett objekt även om förvaltningen kan konstatera att
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det är Trafikverket som an-svar för en eventuell framtida
utbyggnad.
Vad gäller kommunens ”Dalarövägen” mellan korsningen
med Klockarleden/Söderbyleden och väg 227 Dalarövägen
finns även här sträckan med Cykelplan 2018. Det finns inga
konkreta planer på utbyggnad i dagsläget men detta objekt
kommer att aktualiseras när en gång- och cykelbana utmed
väg 227 Dalarövägen blir aktuell i en framtid. Även frågan om
en eventuell förlängning av Söderbyleden söderut mot
Albyberg har koppling till frågan om gång- och cykelväg
utmed den kommunala delen Dalarövägen då vägen i så fall
kommer att få en helt annan roll i trafiksystemet.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-01-17.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed medborgar-förslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

