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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om cykel- och gångtrafik
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget med att förmedla förslaget till
arbetsgruppen som planerar och prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden tog emot ett medborgarförslag i oktober 2020, se bilaga.
Medborgarförslaget lyfter fram att många cykeltrafikanter i sin framfart använder
gångstråken och därmed försvårar framkomligheten för gående. Förslagsställaren
menar att det kan bero på okunskap om trafikregler och otydlighet i skyltningen.
Medborgarförslaget föreslår åtgärder så som tydligare skyltning, linjemålning,
information genom Enköpings kommuns kommunikationskanaler. Vissa gång- och
cykelvägar, till exempel Kyrkogatan och Kungsgatan, beskrivs vara i särskilt behov
av förtydligande insatser.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget på ett bra sätt sammanfattar en del
av de utmaningar som finns generellt i samhället om trafikregler och kunskap om
dessa. Konsekvenserna av felbeteende i trafiken är reglerat på olika sätt i svensk
lagstiftning
Förvaltningen har tagit del av åtgärdsförslagen och har noterat att samtliga
synpunkter och åsikter i medborgarförslaget finns med i förvaltningens planering
utifrån Enköpings kommuns gång- och cykelplan. I planens avsnitt om
trafiksäkerhet, tillgänglighet och kommunikation framgår vilka strategier och
insatsområden som Enköpings kommun ska fokusera på, till exempel separering
av gående och cyklister, kommunikationskampanjer och bättre skyltning.
Medborgarförslagets synpunkter förmedlas till arbetsgruppen som planerar och
prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/651.
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Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagställaren
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 21 september 2020 14:17
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Förslag om cykel- och gångtrafik
Motivering
I Enköping råder stor oklarhet var det lämpar sig att gå respektive cykla.
Troligen beror det på avsaknad av skyltar o/e markeringar. Det har blivit en
vana för många att cykla på trottoaren som är avsedd endast för gående som jag
bedömer det.
T ex den mycket smala trottoaren invid Tingshuset i riktning mot rondellen och
brandstationen. Jag har som gående ibland tvingats gå ner på gatan för
cyklister. Väldigt många skolungdomar som nog inte riktigt förstått att den
trottoaren inte är tillräckligt stor för cykeltrafik.
Längs Kyrkogatan cyklar många på gångbanan! Om det nu är en gångbana endast?
Kanske det skulle gå att göra en cykelbana på den ena sidan (i båda
riktningarna) och andra sidan av gatans trottoar endast för gående?
Ytterligare exempel: längs Kungsgatan på trottoaren från Lasarettet i riktning
mot Ågatan på höger sida, där cyklar många. Det händer även där att man som
gående tvingas hoppa undan för cyklande.
Jag tror att många tycker det är säkrare att cykla på trottoaren i stället för
på gatan och då uppstår det problem där det inte är tänkt att finnas cyklister
plötsligt. På senare tid har vi utöver cyklisterna även de som kör elsparkcykel. De kör dessutom mycket fort vilket höjer olycksrisken väsentligt.
I Enköping är det mycket biltrafik och alla vi som rör oss i trafiken behöver
bli påminda om de trafikregler som gäller oavsett färdsätt för god trafikmiljö,
hänsyn och färre olyckor och irritation.
Åtgärder som skulle kunna förbättra trafikläget är bättre skyltning,
vägmarkeringar, information/påminnelse till alla medborgare i lokaltidningen,
på bibliotek, skolor, kommuninformation till nyanlända i samverkan med
lokalpolisen och föreningar i Enköping.
Vänliga hälsningar

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2698907&frame=1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-10-19
Kommunfullmäktige

Paragraf 122

Ärendenummer KS2020/651

Medborgarförslag om cykel- och gångtrafik
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om cykel- och gångtrafik har inkommit den 21 september
2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (1)

