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Samhällsbyggnadsförvaltningen               
Louise Ragnå

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0165
Datum 2021-10-06

Svar på medborgarförslag 11 2021 - Upplysningsskyltar på gång- och 
cykelväg

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom den 31 mars 2021 föreslås att upplysningsskyltar som informerar 
gående och cyklister om vilken sida man ska gå respektive cykla på, ska sättas upp på gemensamma 
gång- och cykelvägar i kommunen. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget skall anses 
besvarat då motsvarande upplysningar finns i form av gällande trafikregler för samtliga gemensamma 
gång och cykelvägar överlag.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden beslutar
Medborgarförslag 11 2021 anses besvarat med hänvisning till att kommunen informerar om de 
trafikregler som gäller på gemensamma gång- och cykelvägar på andra sätt än genom 
upplysningsskyltar.

Bakgrund
I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skyltar som informerar om att gångtrafikanter ska 
hålla till vänster och cyklister till höger på gemensamma gång- och cykelbanor bör sättas upp i 
kommunen, framförallt längs kanalen där många människor rör sig. Detta då det råder förvirring 
kring vad som gäller, vilket skapar irritation och oordning längs gång- och cykelstråken. 

Sedan 2018 är det reglerat i Trafikförordningen att gående om möjligt ska gå längst till vänster i sin 
färdriktning och cyklister ska cykla till höger på gemensamma gång- och cykelbanor. 

Förvaltningens slutsatser
Att sätta upp upplysningskyltar likt de som föreslås på gemensamma gång- och cykelbanor i 
kommunen bedöms ha begränsad påverkan på cyklisters och gåendes beteende. Många av de 
gemensamma gång- och cykelbanorna i kommunen, däribland gång- och cykelvägen längs 
Åkersberga kanal, är dubbelriktade vilket gör att skyltningen riskerar att istället för att ge ökad 
tydlighet skapa ännu större förvirring mellan gående och cyklister beroende på vilket håll dessa 
kommer från. 

Kommunen informerar istället om de trafikregler som gäller på gemensamma gång- och cykelbanor i 
andra kanaler. Bland annat finns information om detta på kommunens nya cykelkarta som finns i en 
ny upplaga sedan sommaren 2021 och även på kommunens hemsida. 

Bilagor
1. Medborgarförslag 11/2021; ”Upplysningsskyltar på gång/cykelväg”, 2021-03-31
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