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Miljöpartiet de Gröna I Sundsvall
25 maj 2015
Till kommunfullmäktige i Sundsvall kommun, sammanträdet den 25 maj 2015

Motion om cykelplan för Sundsvall kommun

Förslag till beslut:
- Att tafram en cykelplan/ar Sundsvalls kommun.
- All cykelplanen ska dels bestå aven strategi som pa etttydligt sått prioriterar cykling. Dels
geforslagför en bra. snabb men ändå en säker sammanhångande cykelinfrastruktur. Dels
förslag på hur underhållet kan halla god standard på cykelvägnätet aret om och hur
stodfunktioner och tjänster kan utvecklas/ör cyklisterna.
- Att uppfoljning av mätbara mål görs t.ex. i ett cykelbokslut.

Bakgrund
En viktig komponent för att kunna förverkliga "Stadsvision Sundsvall" är att investeringar
görs i hållbara trafiklösningar. Staden ska anpassas till människor och det kräver en god
trafikstruktur som gynnar gång, cykeloch kollektivtrafik,

I gällande Översiktsplan för Sundsvalls kommun firms visionen att år 2030 ska två tredjedelar
av alla resor ske genom gång, cykeloch kollektivtrafik. Därför är viktigt att få till en
attitydförändring kring biltrafikens roll. Staden tillhör fotgängare och cyklister i första hand
och att bilen får finnas på deras villkor. Att människor transporterar sig på cykel gynnar alla,
även bilister. genom att avlasta trafiken i övrigt.

Idag görs 40 procent av resor kortare än fem kilometer med bil i Sundsvall. En stor del av
dessa kan överföras till gång eller cykel. Cykel tar lite plats, minskar trängsel i stan, är
energisnål, bullrar inte och ger inga luftföroreningar vilket gynnar luftkvaliteten i Sundsvalls
centrum. Cykling ger motion och bättre hälsa för individen och även ur ett
folkhälsoperspektiv är cykling viktigt.
Cykel som transportmedel har en given plats i en attraktivoch långsiktig hållbar stad.

Kommuner med särskilda cykelplaner är mer framgångsrika, har färre svåra
planeringskonflikter och använder sina resurser mer kostnadseffektivt. Det visar en ny brittisk
undersökning finansierad av svenska forskningsstiftelsen Mistra.

Miljöpartiets Kommunfullmäktigegrupp
genom Angel Villave e, gruppledare
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