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Förslag till beslut

1.

Tidplan och upplägg för arbetet med Cykelplan Värmdö kommun godkännes.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Bakgrund

SPN har fått i uppdrag att senast den 30 juni 2012 ta fram en cykelplan för Värmdö
kommun med koppling till Nacka och Värmdö.
Arbetets upplägg

En cykelplan för Värmdö kommun bör innehålla en första del som beskriver cykelvägar
och dess generella utformning och goda exempel från andra kommuner samt aktuell
forskning.
En andra del bör vara en beskrivning av kommunens aktuella cykelnät i dagsläget samt
förslag på hur det skall byggas ut. Förslaget på utbyggnad av cykelväg ska följa
Översiktsplan 2012-2030 och dess mål att bygga ihop kommunens fem centrumområden
och replipunkterna för att få ett sammanhållet nät. Cykelplanen ska också följa den
prioritering som är antagen för kommunens VA-utbyggnad. Den andra delen skall också
ge förslag på ytterligare cykelbanor eller cykelstråk i blandtrafik för att knyta ihop
bostadsområden med förskolor och skolor för att barn och vuxna på ett säkrare sätt skall
kunna ta sig till och från skolan. Dessa förslag kommer att till viss del gå på
vägföreningars gator.
En tredje del skall redovisa en prioritering på hur cykelnätet kan byggas ut.
En sista del blir en kartbilaga med föreslagna cykellänkar.
Under våren har information om andra kommuners cykelplaner tagits in. Det främsta
rådet till samhällsbyggnadskontoret har varit att se till att gå ut med planen på en bred
remissrunda för att få in synpunkter och att få cykelplanen antagen i KF.
Cykelplanens mål är att bygga ut cykelvägarna i kommunen, för de närmaste åren med
sju km per år, samt att fler innevånare ska nyttja cykel för sitt resande. Att cykla i
Värmdö kommun ska kännas säkert och tryggt.

Tjänsteskrivelse
Tidplan

Maj: inventering av kommunens befintliga cykelnät och framtagande av ett första utkast
till plan.
Juni: informera och redovisa rapportutkast för samhällsplaneringsnämnden.
Augusti-september: färdigställande av rapporten
Oktober: remissrunda, intresseorganisationer och grannkommuner
November: färdigställande av Cykelplan Värmdö kommun
December: Antagande i kommunfullmäktige
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Patrik Stenberg, samhällsbyggnadskontoret.
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