fr

t

åiw!#
KoMMUNFULLnnÄxrIGE

MOTIOI{ 2019-02-ll

Cykling är som vindkraft - trevligt men opålitligt
I

den fördjupade översiktsplanen om Täby stadskärna 2050 lovordas cykling som ett väsentligt

transportmedel i Täby. Planen innehåller därför en omfattande utbyggnad av cykelvägarna. Även på
andra håll i kommunen framhålls cykling som ett viktigt transportmedel. Cykelbanor har på flera
ställen byggts längs större trafikstråk och därmed ofta medvetet inkräktat på vägutrymmet vilket

förstås sänker trafikkapaciteten.

Cykling är trevligt som rekreation och ett praktiskt transportsätt vid korta resor. Vem vill inte cykla på

landet en solig majdag? Men att tro att cykling ska kunna ersätta bilen som transportmedel bygger
på en bristande analys.

Cykllng är nämligen som vindkraft. När förhållandena är de rätta så kan de ge ett bra bidrag. Men när

det inte är rätt förhållanden fungerar inte någondera. Därför måste man iett system därvindkraft är
ett väsentligt inslag duplicera kraftsystemen så att man har ett energisystem till som klarar hela
lasten då vindkraften faller bort. Det gör att vindkraft blir dyrt och att man i de flesta länder där man
använder fossileldad reservkraft aldrig kan minska den andelen särskilt mycket. I Sverige går det

något bättre då man kan spara vatten i magasinen men även här är den nyttiga användningen högst
begränsad.

På samma sätt är det alltså med cykling. När det är dåliga förhållanden som regn minskar antalet
cyklister kraftigt och därmed också kapaciteten. Under vintern, som hos oss varar en tredjedel av
året, är kapaciteten nära noll all sopsaltning till trots. Då krävs att de alternativa transportsätten har

full kapacitet och kan ta hand om hela trafiklasten, ofta med ett varsel på timmar. Oavsett hur
mycket cykelbanor man än bygger kommer man inte ifrån detta. Andra trafikslag måste kunna ta
över. Den egna bilen är det enda transportsätt som har den flexibilitet som krävs för att ta över
transportarbetet och som fungerar även vid dåliga förhållanden. Att, som kommunen gör idag,
avsiktligt planera för en försämrad infrastruktur för bilar i tron att cyklar ska kunna ta över är
oansvarigt. Den som vill främja cykling gör därför klokt i att ha ett väldimensionerat bilvägnät.

Antalet äldre kommer att öka i kommunen. Vid cykling är risken för småolyckor stor. Dessa är ofta
betydelselösa för yngre människor men kan lätt leda till svår- eller orehabiliterbara skador för äldre.
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Det är oansvarigt av kommunen att bedriva en politik som i praktiken syftar till att tvinga ut äldre

människor på cyklar, särskilt vid olämpliga förhållanden.

De cykelbanor som har byggts under de senaste åren

följer ofta större vägar. Inte sällan har det

gjorts i bisyfte att minska vägutrymmet. Men cyklister undviker i allmänhet större vägar och åker
mycket hellre på villagator. Kapacitetsutnyttjandet av dessa cykelbanor är ofta extremt låg. Det utgör
ofta ett destruktivt slöseri med kommunens pengar. Cykelstråk som inte följer större vägar har
mycket större sannolikhet att bli använda.

Prioriteringen att sopsalta cykelbanorna men samtidigt ha en urusel snöröjning av gator, gångbanor
och busshållplatser är absurd. Få cyklister bor vid cykelbanorna och måste använda oplogade
villagator för att ta sig dit. Kostnaden per personkilometer är sannolikt extremt hög för de sopsaltade
cykelbanorna.

Vi har haft en regering som har drivits av en önskan att spendera skattepengar på kostsamma
symbolprojekt där cykling har ingått. Täby ska inte bidra till att sådana medel används på ett

ineffektivt sätt även om det innebär att kommunen går miste om bidrag.

Vi yrkar därför
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att:

Utbyggnaden av cykelbanor på vägutrymme omedelbart upphör
Den kostsamma processen att återställa förstört vägutrymme påbörjas
Cykelbanornas faktiska kostnader tillsammans med utnyttjandet mäts och utreds och
redovisas per personkilometer uppdelat årstidsvis
Kostnader för cykelbanor prioriteras mot vägar när det gäller faktiskt transportarbete
Vinterunderhåll på trottoarer, busshållplatser och vanliga vägar prioriteras
Om medel efter en sådan prioritering ändå finns för ytterligare cykelbanor ska de byggas väl
åtskilda från större vägar. Korsningar bör vara planskilda.

För Sverigedemokraterna
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