Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-05-15

§ 156
Motion - Bygg en cykelväg på Fajansvägen, KS
2017/509
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Konstatera att prioriteringsordning och kostnadsberäkningar utifrån
utpekade områden i Falkenbergs cykelstrategi ännu inte är genomförd,
varför beslut om enskilda åtgärder och projekt som anges i
cykelstrategin inte bör föregripa planeringsarbetet.
2. Översända motionen till tekniska nämnden för att beakta dess intention i
planeringsarbetet utifrån cykelstrategins föreslagna åtgärder.
3. Därmed anse motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Stig Agnåker (C) och Evelyn Saw Kian Ooi (C) har inkommit med en
motion om att cykelväg ska byggas utmed Fajansvägen med anslutning till
Lasarettsvägen och vidare söderut över nya bron vid Hertings kraftverk och
fram till Carlsberg. Motionärerna anser att det är farligt för cyklister att
cykla på bilvägar.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Nämnden förmedlar i sitt yttrande att motionärernas förslag om avskild
cykelväg från bilvägen är möjligt att förverkliga, under förutsättning att
Fajansvägen breddas. Precis som motionärerna också påpekar konstaterar
tekniska nämnden att berörd sträcka är utpekad i Falkenbergs cykelstrategi,
liksom korsningspunkter där cykelväg korsar väg medmotorfordon. En
prioriteringsordning och kostnadsberäkning av de behov som presenteras i
cykelstrategin är emellertid ej genomförd, vilket bör göras innan beslut
fattas om enskilda projekt.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar motionärernas intresse för säker
och trygg framkomlighet för cyklister i Falkenberg. Den sträcka som är
aktuell i motionens förslag är också en sträcka som finns omnämnd och
utpekad bland de många sträckor som finns med i den cykelstrategi som
tekniska nämnden beslutat om 2015.
Då de utpekade områden som anges i cykelstrategin varken har inställts i en
prioriteringsordning för genomförande eller kostnadsberäknats delar
kommunstyrelseförvaltningen tekniska nämndens uppfattning att det bör
utredas och göras, innan beslut fattas om enskilda projekt i cykelstrategin.
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Prioriteringsordningen kommer att iordningställas under 2018, varefter
åtgärderna kommer kostnadsberäknas. Motionens intention bör däremot
finnas med i det fortsatta arbetet med cykelstrategin. Därmed bör motionen
anses behandlad.
Ekonomi
Motionens förslag är förenat med kostnader, eftersom en enskild cykelväg
erfordrar en breddning av Fajansvägen. Breddad väg och en betongkant som
avskiljer vägen mellan motorfordon och cyklister beräknas uppgå till 1 mkr.
Under 2018 är investeringsmedel för gång- och cykelvägar redan avsatta för
andra objekt än Fajansvägen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-26
Motion om cykelväg på Fajansvägen, 2017-10-31
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 12
Tekniska nämnden, Falkenbergs cykelstrategi, 2015-12-16
Anteckning
Åke Andersson (V) antecknar till protokollet att det redan finns en cykelväg
på aktuell vägsträcka.
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