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2019/20:364 Rätt att cykla mot enkelriktat
Framkomligheten i täta städer är en utmaning, och långa restider gör det svårare
för vardagspusslet att gå ihop. Regeringen har en ambition om att cyklingen ska
öka, och det är bra. Cykeln är ett framtidsfordon som kan lösa många
utmaningar – inte bara kopplat till framkomlighet i städer utan också till
minskade utsläpp och bättre folkhälsa i hela landet. Det som saknas, förutom att
regeringens mål om ökad cykling behöver bli tidssatt och kvantifierat, är att
regeringen avsätter tillräckligt med resurser och tar fram lagstiftning som gör
att det blir lätt för resenären att välja rätt. Det ska vara snabbt, smidigt och
enkelt att resa aktivt och hållbart i jämförelse med att resa med
utrymmeskrävande bilar.
Vi som cyklar dagligen vet att så sällan är fallet; cykelinfrastrukturen är ofta
otrygg och tar tidsödande omvägar. Den reform Stockholms stad har tagit fram
har dock varit mycket uppskattad. Under den förra mandatperioden inleddes ett
arbete med att skylta om enkelriktade gator till dubbelriktade för cykling. Ett
stort antal kvarter har skyltats om, och stadens trafikkontor har sett att det ökat
framkomligheten utan att orsaka olyckor. Stockholms stad har använt den
skyltning som är vanlig i Europa: skylt C1 med tilläggstavla “gäller ej cykel”.
Skyltningen har också förekommit i andra kommuner.
En studie som bygger på europeiska erfarenheter har visat att cykling mot
enkelriktat leder till minskad risk för trafikolyckor och till ökad cykling. Trots
detta har Transportstyrelsen nyligen sagt nej till att tillåta tilläggsskylten i
Stockholms stad för att tillåta cyklister på enkelriktade gator. Det är uppenbart
att regelverket behöver moderniseras för att ökade cykelambitioner ska uppnås.
Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att vidta åtgärder för att ett moderniserat regelverk för cykling
mot enkelriktat ska införas?
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Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anna Aspegren
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