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Enhetsehef administration
Rolf Davidsson

Medborgat-förslag om en gång- och cykelväg mellan Näset och
Flottbron

ÄRENDEBESKRIVNING
har den 4 oktober 202 1 gett in ett

medborgarförslag om att anlåga en gång- och cykelväg
mellan Näset och Flottbron.

BAKGRUND
Alla som är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt att
lämna egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslaget kan gälla allt som handlar om kommunens
verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ett medborgarförslag ska ges in skriftligt och vara försett
med namn, adress och telefonnummer till den som
undertecknat förslaget. Flera personer kan skriva under
samma förslag.

BEDÖMNING
Föreliggande förslag uppfyller de formenliga kraven
gällande medhorgarförslag till kommunfullmäktige i
Gagnefs kommun.

Förslaget ska bedömas utifran att den aktuella
vägsträckningen är en statlig väg, innebärande att det är
Trafikverket som är väghållare.

1 detaljplanen för aktuellt område finns ingen gång- och
cykelväg upptagen.

För Gagnefs kommun pågår ett arbete med att utarbeta en
cykelplan. 1 arbetet kan en gång- och cykelväg efter den
aktuella sträckningen bedömas utifrån behov och
angelägenhet samt påtalas för Trafikverket vid finnande.

Det är upp till Trafikverket att anlägga en eventuell gång- och
cykelväg efter aktuell sträckning.



Gagnefs kommun Datum Dnr Sida

Kommunstyrelsens förvaltning 2021-10-15 KS/2021:351/31 2(2)

FÖRSLAG
Föreliggande medborgarförslag kan anses få ställas och
göras föremål för heredning.

UNDERLAG
Beredningsunderlag den 15 oktober 202 1 av enhetsehef
Rolf Davidsson, två (2) sidor.



Förslag:

Gånglcykelväg mellan Näset - Flottbron.

Jag tycker att nuvarande situation där det saknas en gång/cykelväg mellan fiottbron i
Gagnef Kyrkby och Gruvan 1 höjd med “Näset 23” inte är trafiksäker för alla som rör
sig längs denna vältrafikerade sträcka där även tung trafik leds in från E16 pga
fiottbron inte klarar dessa transporter.

Det är skolbarn som går och cyklar i båda riktningar, det är motionärer som är ute
och går, jaggar, cyklar m.m. Allt detta sker på en så kallad “Bygdeväg där det till
största delen råder 70km/Ii och det känns inte alls säkert för någon.

En gånglcykelväg skulle främja både folkhälsan och miljön då fler skulle välja bort
fossila fortskaffningsmedel till förmån för gång/cykel om det bara fanns en säker
lösning.

Jag vill därför att möjligheten undersöks om det går att anlägga en trafiksäker
gång/cykelväg på ovan nämnda sträcka.
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