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2017-06-02
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/315
Gör Järfällas cykelbanor säkra, motion från Nikoletta Jozsa (L) m.fl. –
yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Motionen avslås
Ärendet i korthet

Motionen Gör Järfällas cykelbanor säkra (L) remitterades till tekniska nämnden
2017-04-28 och innehåller två förslag på åtgärder för att minska otillbörlig trafik på
kommunens gång- och cykelvägar. Dels att placera ut hinder och dels att kräva
tillstånd för fordon att använda gång- och cykelvägar. Avslag av motionen föreslås
på grund av att det skulle innebära en försämring av tillgängligheten och försvåra
vägunderhåll samt räddningstjänstens arbete. Arbetssättet att kräva tillstånd för att
använda kommunala vägar tillämpas redan.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02
2. Motion från Nikoletta Jozsa (L) m.fl., 2017-04-28
Bakgrund

Nikoletta Jozsa m.fl. (L) har i en motion föreslagit att hinder placeras ut på
cykelbanor och att tillstånd ska krävas för att använda gång- cykelbanor.
Motionärerna menar att gång- och cykelbanor används ofta olovligen av olika
fordon, både privata bilar och företagsfordon som arbetar i närliggande områden. För
att minska risken för olyckor föreslås att hinder placeras ut för att förhindra fordon
att köra in eller utmed cykelbanor och att tillstånd ska krävas av företag för att
använda gång- och cykelvägar.
Analys

Gång- och cykeltrafik är ett prioriterat område med mål som slås fast i kommunens
översiktsplan, miljöplan och cykelplan.
”Cykelnätet kännetecknas av säkerhet, framkomlighet och kontinuitet.”1
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Att placera ut olika sorters hinder på gång- och cykelbanor medför att
tillgängligheten försämras för exempelvis cyklister, barnvagnar och rullstolsburna
personer. Dessutom försvåras framkomligheten för utryckningsfordon och fordon för
vägunderhåll. På grund av detta är kommunen generellt sett restriktiv med att sätta ut
hinder. Dessutom kan de orsaka allvarliga olyckor för cyklister. Det pågår ett arbete
med att byta ut farliga hinder som bommar, sten- och cementblock mot säkrare
hinder som pollare. Pollare bedöms som lämpligare eftersom dessa tas bort för
vinterväghållning och placeras tillbaka ut efter att sandsopningen är genomförd och
är utformade för att kunna synas i mörker. Dock är de förknippade med
underhållskostnader som är svåra att undvika till följd av påkörningar och sabotage.
Vid underhålls- och byggarbeten kräver kommunen redan idag att företagare ansöker
om trafikanordningsplan (TA-plan) då kommunens vägar kommer att tas i anspråk. I
behandlingen av inkomna TA-planer läggs särskild vikt vid oskyddade trafikanter,
det vill säga cyklister och gående. Med andra ord tillämpas redan det föreslagna
arbetssättet vad gäller ansökan till kommunen. På grund av att gång- och cykelvägar
inte är dimensionerade för tyngre fordon avslås ofta önskemål om att använda gångoch cykelvägar. Ytterliggare ett ansökningsförfarande specificerat för gång- och
cykelvägar bedöms inte kunna tillföra tryggare vägar.
Kommunen är medveten om att det kan förekomma otillbörlig biltrafik på gång- och
cykelvägar men förvaltningen bedömer inte att gång- och cykelnätet har så pass stora
problem att en försämring i tillgänglighet och en förhöjd olycksrisk för cyklister är
berättigad.
Barnkonsekvensanalys

Det är viktigt för barnen i kommunen att kunna gå och cykla på trygga och säkra
cykelbanor men vad som utgör en trygg och säker väg är inte entydigt. Risken att
möta otillbörlig biltrafik måste vägas mot behovet att kunna njuta av ett tillgängligt
och öppet cykelnät utan att riskera olyckor även för barn. En annan säkerhetsaspekt
är den högre graden av underhåll som kan upprätthållas på cykelnät utan hinder.
Ekonomiska konsekvenser

Den initiala kostnaden att montera upp ett mindre antal trafikhinder, som till exempel
pollare, är förvisso inte stor men det som befaras vara kostsamt är det efterföljande
underhållet. Det är rimligt att anta att ett sådant hinder kommer att behöva
underhållas efter skadegörelse och påkörningar i likhet med andra hinder.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör
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