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Tekniska nämnden

Anna Karlsson
Anna.karlsson@lund.se

Motion (Mp) – Snabba på snabbcykelvägen MalmöLund
Dnr TN 2019/0786

Sammanfattning

Motionen innehåller förslag om att tekniska nämnden ges i uppdrag
att tillsammans med Malmö Stad, Burlövs och Staffanstorps
kommuner samt Region Skåne fullfölja upprustningen av den
nuvarande cykelvägen till en godtagbar snabbcykelvägsstandard.

Även om byggande av en ny snabbcykelväg mellan Malmö och Lund,
inte finns med i den nationella planen just nu, är det viktigt att påtala
behovet vid kommande uppdatering av dokumentet. Tekniska
förvaltningen anser att berörda kommuner, region och trafikverket
behöver fortsätta planera för det framtida snabbcykelstråk. Parallellt
med att dagens cykelstråk förbättras och blir allt mer framkomligt
och tillgängligt.
Tekniska nämnden föreslås besluta att anta tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse som sitt yttrande, att tillstyrka motionen samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 december 2019
Motion (Mp) – Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund, daterad 21
september 2019

Barnets bästa

Ett mer utvecklat och tryggt cykelvägnät påverkar även barn och
unga positivt.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska
konsekvenser. Merparten av åtgärder läng cykelstråket ligger i
annan kommun eller är en del av Trafikverkets väghållaransvar.
Eventuella investeringar för Lunds kommun täcks av budgeterade
medel för utbyggnad av cykelstråk.
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Miljömässiga konsekvenser

Ett mer utvecklat cykelvägnät underlättar för ett hållbart resande,
som ger positiva konsekvenser för miljön och klimatet.

Ärendet

Miljöpartiet de gröna inkommit med motionen Snabba på
snabbcykelvägen Malmö-Lund, till kommunfullmäktige. Tekniska
nämnden har getts möjlighet att yttra sig över motionen.

Motionen innehåller förslag om att tekniska nämnden ges i uppdrag
att tillsammans med Malmö Stad, Burlövs och Staffanstorps
kommuner samt Region Skåne fullfölja upprustningen av den
nuvarande cykelvägen till en godtagbar snabbcykelvägsstandard.

Snabbcykelvägen Malmö - Lund

Att utveckla en snabbcykelväg mellan Malmö – Lund har pågått en
längre tid. Det finns en avsiktsförklaring mellan kommunerna längs
sträckan, Region Skåne och Trafikverket om detta. Vid framtagandet
av den nationella infrastrukturplanen för perioden, 2018-2029,
fanns byggandet av snabbcykelvägen med, men inför beslutet lyftes
objektet ur den nationella planen.
Sedan dess pågår arbete med att trimma och förbättra dagens
cykelstråk mellan Malmö och Lund, en del åtgärder har genomförts.
Bland annat har tekniska förvaltningen förbättrat belysning vid
gång- och cykeltunneln under väg 108. Under nästa år kommer ny
cykelväg byggas i höjd med Hjärup och vid Bergströmshusen, se
bilden nedan.
Nya cykelvägar

Även om byggande av en ny snabbcykelväg mellan Malmö och Lund,
inte finns med i den nationella planen just nu, är det viktigt att påtala
behovet vid kommande uppdatering av dokumentet. Tekniska
förvaltningen anser att berörda kommuner, region och trafikverket
behöver fortsätta planera för gent snabbcykelstråk. Parallellt med att
dagens cykelstråk förbättras och blir allt mer framkomligt och
tillgängligt.
Med anledning av ovanstående föreslår tekniska förvaltningen att
motionen tillstyrks.
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att
att

yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
Gatuchef
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