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Projektplan för "Ökad cykelsäkerhet i en kommundel"

Bakgrund I

Detta projekt avser att utveckla metoder och en modell för hur man inom

ett lokalsamhälle utnyttjar de boendes kunskaper och erfarenheter och på

så vis förbättra trafiksäkerheten för cyklister.

Cykeltrafiken har ökat märkbart i Sverige under 1980-talet, vilket har

inneburit en kraftig ökning av antalet cykelolyckor. Årligen skadas ca

20 000 cyklister och över 80 dödas (Cykelsäkerhetsrådets handlingsprog-

ram 1988-89).

Ett problem för många kommuner är hur man på bästa sätt ska kunna öka

säkerheten och tryggheten för cyklisterna. Frågeställningar, såsom vilka

åtgärder man bör genomföra och var, innebär ofta svåra ställningstagan-

den och prioriteringar.

Vissa lösningar har varit gemensamma för kommunerna runt om i landet,

t ex ökad utbyggnad av cykelbanor, signalreglerade korsningar, indragna

cykelöverfarter vid korsningar osv. Problemet är att' många av dessa lös-

ningar på senare tid visat sig få oönskad effekt. Olyckorna har ökat i

stället för att minska i antal. Malmö Gatukontor rapporterar att på dub-

belriktad cykelbana ökar risken för en cyklist att bli skadad med 50%. Det

är framför allt i korsningarna som risken ökar.

Lunds tekniska högskola har studerat cyklande barns trafiksäkerhet (Bulle-

tin, 74) och funnit att kollisionsrisken var hög på cykelöverfarter i signal-

reglerade korsningar, där cyklister hade grönt samtidigt med svängande

bilar, s k blandfas.

I anslutning till korsningar, där cykelöverfarten dragits in från parallell-

gående körbana 3-15 m var kollisionsrisken hög. Kollisionsrisken var

däremot låg då cykelöverfarten placerats i anslutning till parallellgatan.

Den avgörande betydelsen för kollisionsrisken var hastighetsnivån.

I rapporten från Lund (Bulletin 74) diskuteras hur samspelet kan förbätt-

ras.



- Cykelöverfarrterna kan i en korsning placeras intill tvärgatan utan att
dras in.

- Antalet riktningar i en korsning kan minskas genom att förbjuda väns-
tersväng.

- Cykelvägarna kan korsa biltrafikerade sträckor i stället för i kors-
ningar.

- Sikten förbättras genom att klippa träd och buskar.

Det bästa sättet att separera bil- och cykeltrafiken totalt är att kombi-

nera cykelbanor med planskilda korsningar. För de flesta kommuner är

detta dock en orimlig lösning.

Mer realistiskt är att genomföra trafikregleringar och mindre ombyggna-

der av gator, gång- och cykelvägar så att separeringsgraden ökar eller

hastigheterna vid konfrontationer minskar och säkerhetsmarginalerna

ökar.

Eftersom det i realiteten ofta blir sparsamt med åtgärder för att för-

bättra i redan befintliga, etablerade bostadsområden, behöver priorite-

ringar göras så att åtgärderna sätts in där de verkligen gör nytta och

också upplevs göra nytta av de som är cyklister.

I planeringen för trafiksäkerhetsåtgärder utnyttjas sällan de som kan se

och beskriva problemen på nära håll, nämligen trafikanterna själva, dvs de

grupper som dagligen vistas i trafiken. Dessa borde utgöra en viktig re-

surs, speciellt inom deras egen stadsdel, där den lokala erfarenheten är

stor.

Ett arbete för säkrare skolvägar där barnens synpunkter beaktas pågår i

Malmö. Arbetet inleds med att barnen får rita in sin skolväg på en karta

och markera ut farliga platser. Trafiksäkerhet diskuteras i klassen och

barnen tar även hem sin karta till föräldrarna, som får bidra med sina

synpunkter. Gatukontoret sammanställer svaren och diskuterar eventuella

åtgärder med rektor, representanter från elever, trafikombud, hem och

skola, fritidshem och polisen. Vissa problem kan åtgärdas direkt, eftersom

projektledarna från gatukontoret har rätt att fatta egna beslut för åtgär-

der upp till ca 50 000 kr per rektorsområde (En säker väg till framgång,

Svenska Kommunförbundet).



Lunds tekniska högskola driver ett projekt i Växjö med titeln "Trafiksä-

kerhet i en svensk kommun". I en delrapport (bulletin 69) till projektet

redovisas en kartläggning av grundskoleelevers trafiksäkerhetssituation.

Samtliga elever som varit inblandade i en trafikolycka under det senaste

året har intervjuats för att olycksplatser och dess orsaker ska kunna kart-

läggas.

I ovan redovisade arbete väger inflytandet från trafikanterna tungt. Man

har framför allt låtit barnen påverka vad som bör göras. För trafikmiljö-

åtgärder som ska få en mer generell effekt är det viktigt menar man, att

engagemang väcks även från andra trafikantgrupper i lokalsamhället.

I Brukarmedverkan, Lund 1982 citeras J 5 Mill som anser att alla i så stor

utsträckning som möjligt bör delta i de lokala besluten med motiveringen

"att människan utvecklas av deltagande i politiska beslutsprocesser, så att

hon dels blir i stånd att försvara sina intressen, dels blir ansvarskännande

och känner sig som en del av helheten".

En mer övergripande modell har utvecklats framför allt i USA, England

och Holland under benämningen "Community work -en modell för teori

och praktik" (Samhällsarbete, O Hermansen).' Modellen har använts i sam-

hällsorienterat socialt arbete, som betonar samhällets roll och funktion

för lösning av enskilda människors problem. Cummunity work kan översät-

tas till samhällsarbete/grannskapsarbete och är ett samlingsnamn för:

- "Community organization" (organisationsarbete) som omfattar fördel-

ningen av resurser till olika sociala institutioner. I allmänhet sker

detta utan medverkan från klienter eller innevånare. Ett exempel är

ett projekt där socialförvaltningens struktur och service ändrats med

sikte på ett integrerat samarbete med andra sociala institutioner i

området.

- "Social planning" (social planering) kan beskrivas som den planerings-

process som har som mål att skapa förutsättningar och villkor med

avseende att förbättra den sociala och kulturella utvecklingen hos en-

skilda och grupper av invånare. I Holland har detta praktiserats vid

utarbetande av en ramplan för utveckling av en ny stad eller stadsdel,

där invånarna medverkar i detaljplaneringen.



- "Community development" (en form av grannskapsarbete). Principen

har visat sig ändamålsenlig när det gäller utveckling av närsamhällen.

Vid utveckling av hyresgästdemokrati i nya bostadsområden har meto-

den använts ochäven vid klaga-inte-gör-det-självgrupper med målsätt-

ning att själv komma till rätta med olika behov i närområdet; exem-

pelvis behovet av barnstugor, lekplatser osv.

- Development-metoden har begränsningar i starkt strukturerade sam-

hällen, därför har en mer kraftfull metod utvecklats under beteck-

ningen "community action" eller "social action" (aktionsarbete). Meto-

den är mer riktad mot samhällets etablerade institutioner i strävan att

nå förändring. Som exempel kan nämnas intresse- och påtrycknings-

gruppers strävan och konfrontationer för att påverka resursfördel-

ningen och lagstiftningen.

"Modellen bör betraktas som en helhet, vari utvecklingen och förekomsten

av deolika delarna är avgörande för om community work kan spänna över

hela problemområdet; från stöd till lokala grupper till en överordnad pla-

nering på riksplanet" (Hermansen).

"Kort sagt är det en fråga om att sortera problemen efter den nivå på

vilken de uppstått och kan lösas och samtidigt vara uppmärksam på den

spännvidd som den här uppställlda modellen för community work represen-

terar för problemlösning" (Hermansen).

Begreppet "community" och "society" har inom sociologin olika innebörd,

"community" innebär ett mindre, integrerat samhälle med en känsla av

gemenskap. "Society" står för det större opersonliga samhället, med av-

stånd mellan individ och institution. Det är den skillnaden som ligger till

grund för idén om att social förändring är en ständigt pågående process

mellan dessa motsatser.

Community work utgår från en positiv människosyn, vilket innebär att

innevånarna själva ska planera, organisera och genomföra de aktiviteter

de önskar. De boende anpassas/trivs bättre om den lokala servicen anpas-

sas efter deras krav/behov.

Ett problem i samband med att man engagerar boende och ger ut informa-

tion är att medelålders, högutbildade, ofta politiskt aktiva män, är de som



är lättast att aktivera, med andra ord en grupp som är van att ta initiativ

och som är vana att göra sig hörda i beslutsprocessen.

Grupper som normalt har svårt att göra sig hörda är barn, gamla och

handikappade, även om barnen, sett ur trafikperspektiv, ofta är de som

mest utnyttjar och rör sig i ett närområde. Det är därför viktigt, att

speciellt värna om att dessa grupper på lika villkor genom sina egna kana-

ler' och organisationer, t ex genom att ordna speciella möten på förskolor,

skolor och inom pensionärs- och handikappsektorn, där dessa människors

ofta speciella krav kan komma fram.

Genom att boendeinflytande ges en avgörande roll i förändringsarbetet på

ett sätt så att alla grupper, även dessa traditionellt svaga, får komma till

tals kan en rad vinster uppnås.

Den mest väsentliga vinsten som kan förväntas med en inriktning på cy-

keltrafikmiljö, är naturligtvis en förbättrad trafiksäkerhet. De boende er-

bjuds kanaler att föra fram sinaäerfarenheter, som kan peka ut trafikfar-

liga platser och situationer. Det ges härmed möjlighet att upptäcka faror

som inte går att påvisa genom traditionella metoder _t ex olycks- och till-

budsstatistik.

Arbetssättet ger dessutom en rad andra vinster, t ex:

de boende blir insatta i olika människors problem beroende av ålder,

handikapp osv och får en ökad förståelse för varandras trafiksituation

- barnen får en praktisk och realistisk insikt i såväl trafikmiljön som i

den (decentralicerade) demokratiska processen

- de boende får större insikt i och förståelse för den totala trafikmiljön,

vilket kan öka benägenheten att också anpassa sitt beteende i trafiken

- de boende känner ökad trygghet för sig själva och sina anhöriga, när

deras trafikmiljö åtgärdas

- åtgärder genomförs där de boende upplever att behovet är störst



- arbetssättet kan stå som modell för andra kommuner och för annat

kommunalt förändringsarbete.

Förslag till utvecklingsprojekt

Erfarenheter finns av detta slags arbete. De bygger dock framför allt på

miljöplanering i stort, där trafik oftast betraktas som en mindre del-

aspekt. En fokusering på trafikmiljöåtgärder är nödvändig för att utveck-

lingsarbetet ska kunna leda till förbättrad trafiksäkerhet.

Mot bakgrund av detta föreslås igångsättande av ett försöksprojekt där de

boendes erfarenhet och åsikter tas till vara för att förbättra trafiksäker-

heten för cyklister, vilka är en utsatt grupp bland de oskyddade trafikan-

terna och för vilka åtgärder i trafikmiljön borde kunna medföra högre

säkerhet.

De oskyddade trafikanternas utsatta roll liksom behovet av en bättre tra-

fikmiljö understryks också av trafiksäkerhetsrådets trafiksäkerhetsprog-

ram genom följande åtgärdsprioriteringar:

- Separering av biltrafik från gående och cyklister

- Högre prioritering och ökade resurser för snöröjning och halkbekämp-

ning av gång- och cykelbanor

- Information om behovet av trafikseparering

Projektet är också väl förankrat i cykelsäkerhetsrådet, där det bedöms

som mycket intressant och angeläget.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med ett sådant projekt skulle vara att arbeta

fram en modell för hur en medinflytandeprocess inom cykelsäkerhet och

inom ett begränsat område kan genomföras. Projektet syftar även till att

utvärdera dels själva medinflytandeprocessen som sådan och dels de cy-

kelsäkerhetsåtgärder som kommer att genomföras.



Genomförande

Av praktiska och ekonomiska skäl bör en kommun väljas som geografiskt

är belägen nära VTI. Dessutom bör en kontaktperson inom kommunen vara

engagerad för att kunna driva projektet inifrån kommunen. Därför före-

slås Linköpings kommun, där gatunämnden uttalat ett intresse för projek-

tet och där en engagerad kontaktperson, Lars Wejde, är insatt i projektet.

Vad gäller val av område bör detta vara väl avgränsat med ett cykelnät

som ännu inte är fullt utbyggt. Området bör även vara av sådant slag att

olika intressegrupper naturligt ingår.

Ett område inom Linköpings kommun som uppfyller dessa krav är Kärna,

väster om Linköpings centrum. Intressegrupper som kan engageras i Kärna

är t ex skola, fritidshem, fritidsgård, förskola, Hem och skola, äldreom-

sorg, villaförening, hyresgästförening, hembygdsförening, primärvård, kyr-

kan samt lokalföreningar typ Malmslätts AIK, Unga örnar och Kärna

scouter.

Området som enligt Linköpings kommuns tätortskarta är nr 1612 bör

kompletteras med Kärna centrum som ligger i kanten av området med nr

1613 på tätortskartan. Detta pga att primärvårdscentralen och service-

lägenheterna är placerade i centrum och att dessa serviceenheter bör ingå

i projektet.

Totalt berörs i område 1612 ca 2 000 invånare och dessutom den personal

som arbetar inom området. Av invånarna är ca 400 i åldern 0-16 år, ca

250 i åldern 17-25 år, ca 500 i åldern 26-45 år , ca 600 i åldern 46-65 år

och ca 300 i åldern 65 år eller äldre. Detta visar att alla åldrar finns väl

representerade i området (data från SCB 90-01-01).

Området kan även anses vara väl avgränsat. Det nybyggda Tokarpsområ-

det ingårej. Projektområdet skulle då bli för stort och dessutom är

cykelstråken till viss del utbyggda i Tokarp. 1 Kärnaområdet saknas helt

cykelstråk.



 

.
_ - ' "- 2 5 'ii, Ne......Eür0häCm306N14 ,i 7 V.03. . _ . _ :j 4 44.

._Å

"11116 'L 1 . -
W035... w pxiyg
vaga ,. '1. _ -
,. :. , -. I ....-

H ','\" vå_n 4
' '4 I . ""'

. ' *54

Wasa.
.2 ...J-'d.97" ...........-.._.... ...._. .. i.

fråga '

 

Karta över området 1612 med Kärna centrum

Gatunämnden i Linköpings kommun har uttryckt intresse för projektet och
beslutat följande:

att under förutsättning av VTIs engagemang i projektet bl a med pro-
jektledning, utvärdering m m och bestridandet av halva kostnaden
för ätgärdsprogrammet på totalt ca 500 000:-, rekommendera TSN
att genomföra projektet för ökad cykelsäkerhet.

att eventuella fysiska åtgärder i gaturummet beslutas av Gatukonto-
ret/nämnden



att kommunens kostnad beräknad till 250 000:- får betalas via gatu-

nämndens budget åren 1991-1992.

Beslutet i sin helhet redovisas i bilaga 1.

Som grundmetod för denna typ av boendeinflytande kan med fördel den s k

arbetsboksmetoden användas. Metoden har initierats av landskapsarkitek-

ten Johs Oraug vid Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Ge-

nom praktiska försök har metoden utvecklats och en vägledning arbetats

fram i samarbete med AOF (norska ABF). (Så här vill vi göra't, Byggforsk-

ningsrådet, 1986).

Grundprincipen med metoden är att de boende ska bli motiverade och

engagerade att se cykelsäkerhetsproblem och samla idéer till gemen-

samma förslag, som i detta sammanhang leder till att de boende i slutske-

det presenterar ett antal platser med cykelsäkerhetsproblem samt realis-

tiska åtgärdsförslag till kommunen.

Metoden som omfattar flera steg utgår från ett problem som en grupp

boende i området diskuterat sig fram till vid ett antal regelbundna träf-

far. I denna grupp bör representanter från olika intressegrupper ingå, t ex

skola, daghem, villaförening osv. En lokal projektledare utses i gruppen,

som kan driva projektet framåt. Gruppen arbetar fram en lista med prob-

lem och idéer till förbättringar som i det här fallet berör cykelsäkerheten

i den egna stadsdelen.

Utifrån dessa problem och idéer till förbättringar skapas en s k arbets-

bok 1 (Veilederhefte Oslo 1983, Så här vill vi göra't, Byggforsknlngsrådet,

1986). Varje problem presenteras på ett uppslag i boken enligt följande:

först ges information om problemet och en redovisning av gruppens idéer

till förbättringar, därefter ställs konkreta ja-/nej-frâgor om föreslagna

idéer med plats för egna kommentarer. Avslutningsvis finns plats att ut-

veckla egna idéer till förbättringar eller redovisa andra problem som finns

i området när det gäller cykelsäkerheten. Arbetsbok l delas sedan ut till

samtliga boende i området för att alla ska få möjlighet att värdera och

komplettera med egna synpunkter. I samband med att boken delas ut av de

boende själva, t ex skolbarn, bör en kampanj i lokal press och/eller lokal-

radio upplysa om verksamheten.
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Efter 1 - 2 veckor samlar de boende in boken för bearbetning och sam-

manställning. Här behöver, beroende på projektets omfattning, Linköpings

kommun och VTI delta. Sammanställningen av svaren på frågorna och

eventuella kommentarer samlas i en arbetsbok 2. Vid denna tidpunkt bör

grupper bildas i form av mindre mötesgrupper, studiecirklar. De boende

får där tillfälle att diskutera de förslag på idéer till förbättringar och

synpunkter i arbetsbok 2. De får även tillfälle att göra prioriteringar av

problemen och arbeta fram realistiska åtgärdsförslag.

Det sista steget i metoden innebär att mötesgruppernas arbete samman-

ställs till arbetsbok 3. Även här kan visst arbete utföras av Linköpings

kommun och VTI.

Bok 3 som överlämnas till Linköpings kommun, innehåller konkret utpe-

kade platser med cykelsäkerhetsproblem och förslag till åtgärder för

dessa platser.

Avslutningsvis får kommunen till de boende presentera en tidplan när de

olika åtgärderna ska genomföras.

I ett inledningsskede arrangerar TSV en första kurs för medlemmarna i

arbetsgruppen. Kursen har som mål att förmedla:

kunskap om de problem som cyklande trafikanter har i trafiken

- information om forskning kring cyklande trafikanter

- vägledning om hur kommunens förvaltningar kan samarbeta och för-

bättra trafiksäkerheten för cyklande trafikanter

- genomgång av arbetsboksmetoden.

I en andra kurs som infaller direkt efter sammanställningen av arbetsbok 2

får medlemmarna i arbetsgruppen en genomgång av de lösningar på åtgär-

der för ökad cykelsäkerhet och dess för- och nackdelar samt genomgång

av hur man löst cykelsäkerhetsproblem på andra orter.



ll

Syftet med kurserna är att arbetsgruppen ska få ett visst fakta- och kun-

skapsunderlag för att se problemen och arbeta fram realistiska åtgärds-

förslag.

Eftersom detta projekt syftar till att arbeta fram en modell för ökad

cykelsäkerhet, kan en viss anpassning till rådande omständigheter ändra

ovan redovisade arbetsordning under projektets gång.

Utvärdering

Till projektet kommer att knytas två olika utvärderingar, dels en som

avser metoden med boendeinflytande och dels en som avser effekter av

vidtagna åtgärder.

I projektuppläggningen ingår som en förutsättning att det finns vinster att

göra genom att låta trafikanterna själva delta aktivt i problemdefinition,

behovsanalys och beslutsprocess. Då detta sedan ska utgöra en modell för

liknande arbete på andra platser, är det viktigt att en utvärdering görs. En

viktig del i en sådan utvärdering är en processbeskrivning. Syftet med

denna är att fortlöpande dokumentera och analysera' arbetets gång ute i

området. Genom en noggrann sådan analys kan man bättre dranytta av

försöket i en fortsatt användning.

Ytterligare en del av utvärderingen genomförs med hjälp av enkäter till

de boende i Kärna vid tre olika tillfällen under processen. En enkät

skickas ut före arbetets start, en när arbetsbok 3 lämnas till kommunenen

och en efter att åtgärder vidtagits för att mäta upplevd trygghet,

säkerhet, möjlighet att påverka det egna intresset, engagemanget, åsikter

om arbetsboksmetoden samt synpunkter på vidtagna åtgärder.

En förväntad effekt av arbetet är att de boende får större insikt om trafik

och trafiksäkerhetsproblem vilket i sin tur leder till förändrade beteenden

i trafiken. För att mäta dessa effekter av åtgärderna ingår mätningar på

vissa utvalda platser. Mätningarna utförs före arbetets start och efter att

åtgärderna vidtagits och omfattar trafikflöde, hastighet, bullernivå och

avgaser.

VTI har väl utvecklade tekniker/metoder för att mäta dessa variabler.
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Vissa av dessa mätningar kan förutom i mer kontrollerad form också

genomföras av skolbarn inom olika schemaämnen i samarbete med VTI.

T ex kan de manuellt räkna antalet fordon och klocka hastigheter. På

detta sätt kan skolan mer konkret engageras och en trafikundervisning

genomföras, som ligger helt i linje med SÖ/TSVs intentioner om undersö-

kande arbetssätt.

Förslagsvis kan även trafikteknikerna på gatukontoret i projektets inled-

ningsskede få redogöra för vilka åtgärder de vill prioritera och vilka

åtgärder de tror att boende i området kommer att föreslå. Detta för att

studera skillnader i slutsatser mellan trafiktekniker och boende.

Exempel på fysiska åtgärder som kan bli aktuella i detta' bostadsområde

är: sänkt hastighet, vägbulor, avsmalnad väg, avstängd väg, ändrad

utforming av cykelbanor, klippta häckar osv.

Dokumentation

 

Arbetsprocessen dokumenteras noggrant under arbetets olika faser. Be-

skrivningen redovisas dels genom arbetsböcker och dels genom en veten-

skaplig rapport. En mer populärt skriven version med syfte att inspirera

och ge idéer till andra kommuner och intresseorganisationer ska också ges

ut.

Tidplan

Planering av projektet har påbörjats och beräknas pågå fram till våren

1991, då själva projektet startar. Avrapportering beräknas till våren 1993.
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§ 67 Dnr 90.02u6

Förslag till projektplan för ökad cykelsäkerhet i stadsdelen

Lambohov i Linköpings kommun

Cykeltrafiken har ökat märkbart i Sverige under 1980-talet,
vilket har inneburit en kraftig ökning av antalet cykelolyckor.

Årligen skadas ca 20.000 cyklister och över 80 dödas.

I planeringen för trafiksäkerhetsåtgärder utnyttjas sällan de

som kan se och beskriva problemen på nära håll, nämligen trafi-
kanterna själva, dvs de grupper som dagligen vistas i trafiken.

Dessa borde utgöra en viktig resurs, speciellt som de har ingån-

de kunskaper om sitt eget närområde.

Mot bakgrund av detta föreslås ett projekt där de boendes erfa-

renhet och åsikter tas till vara för att förbättra trafiksäker-_
heten för cyklister Dessa är en utsatt grupp bland oskyddade

rafikanter för vilka åtgärder i trafikmiljön borde kunna medfö-

ra större säkerhet.

Ett av syfterna med ett sådant projekt skulle ocksåvara att

arbeta fram en modell för hur en medinflytandeprocess inom

rafiksäkerhet och inom ett begränsat bostadsområde kan genom-

föras.

Som försöksområde föreslås Lambohov i Linköping. Området är väl
avgränsat och där förekommer en rad olika organisationer och

intressegrupper, t ex skola, förskola, fritidshem,-Hem och

skola, pensionärsförening, hyresgästförening och primärvård med

barnavårdscentral, vilka kan engageras i projektet.

Som grundmetod för denna typ av boendeinflytande kan med fördel

den s k arbetsboksmetoden användas. Grundprincipen med metoden

är att de boende ska bli motiverade och engagerade att se cykel-

säkerhetsproblem och samla idéer till gemensamma förslag, som i

detta sammanhang leder till att de boende i slutskedet presente-

rar ett antal platser med cykelsäkerhetsproblem samt realistiska

åtgärdsförslag till kommunen.

Projektets kostnader består av två huvudposter, dels projektled-

ning/utvärdering som beräknas till ca 500 000 kronor och dels

kostnader för genomförande av åtgärder preliminärt beräknade

till ca 500 000 kronor.

Totalkostnad för projektet är ca 1 000 000 kronor.

Av dessa kostnader föreslås att Linköpings kommun betalar

250 000 ronor halva kostnaden för beräknade åtgärder vilket är

en förutsättning för att projektet kan komma till stånd. Reste-

rande kostnad på ca 750 000 kronor betalar VTI och deras bi-

dragsgivare, under förutsättning att dessa medel anslås.
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Gatunämnden 1990-03-28

Projektet är på planeringstadiet och beräknas kunna starta

hösten 1990 och att åtgärderna beräknas kunna genomföras under

åren 1991-1992.

Ordföranden föreslår nämnden besluta

_att_under förutsättning av Vles engagemang i projektet bl.a med

projektledning utvärdering m m och bestridandet av halva kostna-

den för åtgärdsprogrammet ca 500 000 kronor, rekommendera TSN

att genomföra projektet för ökad cykelsäkerhet.

att eventuella fysiska åtgärder i gaturummet beslutas av Gatu-
kontoret/nämnden.

 

att uppdra åt Gatukontoret att uppta förhandlingar med VTI om

förläggande av projektet till ett lämpligare bostadsområde.

l att kommunens kostnad beräknad till 250 000 kronor får betalas

via gatunämndens budget åren 1991-1992.

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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