
Vägar upplevs som en trafikfara – Falun ligger
efter med cykelplanen: ”Det kan vara svårt och
farligt att ta sig fram”

Cykelplanens mål är att det ska bli enklare och säkrare att ta sig
fram på cykel i Falun. Arbetet går långsamt och nu höjs röster om att
det finns vägar i stan som upplevs som en trafikfara för cyklister och
fotgängare. Olof Henriksson tycker kommunens trafikplanering
saknar eftertanke.

Arbetet med Faluns cykelplan går långsamt. Planen antogs av
kommunfullmäktige 2014 och ska vara verkställd år 2030. Målet är att göra
det enklare och säkrare att ta sig fram på cykel i kommunen. Projektet får
dock årligen mindre pengar än vad som krävs för att den ska följas, vilket

Olof Henriksson, vid Nyrelius väg i Norslund, anser att
bristerna med gång- och cykelvägen är en trafikfara.
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resulterat i att arbetet ligger efter.

En av dem som upprörs av det långsamma arbetet är Falubon Olof
Henriksson, som överlag tycker det saknas eftertanke i kommunens
trafikplanering. Bland annat upplever han att genomfartsleden inte har
kapacitet för den mängd bilar som dagligen strömmar genom staden,
vilket leder till att bilister väljer alternativa vägar för att ta sig fram.

– Efter den bedrövliga ombyggnaden av genomfarten i Falun, väljer allt
fler bilister att ta Nyrelius väg mellan Strandvägen och Norslund.

Han berättar hur det är en trafikfara att det inte finns någon ordentlig
trottoar längs Nyrelius väg. Kommunen har istället satt upp en skylt och
målat ett sträck i asfalten för att markera en gång- och cykelväg. Det är
dåligt upplyst, den markerade gångbanan lutar och asfalten är sliten,
vilket kan göra det svårt och farligt för människor att ta sig fram.

Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare Falu kommun, ger medhåll till Olof
Henriksson om vägen.

– Nyrelius väg är inte bra.

Vägen ingår i cykelplanen och ska åtgärdas. Hon kan dock inte ge några
raka besked om när det kommer vara klart. Det finns inga delmål för när
olika delar av cykelplanen ska vara färdiga.



Kommunen håller nu på att ta fram en detaljplan för ett större område
runt omkring och innan den är klar är det svårt att säga vilka åtgärder som
kan vidtas, även om det finns en medvetenhet om problemen.

– Vi ser just nu över om det går att göra något innan, då både väg och
cykelbanan är i dåligt skick.

Angående människors trafikmönster så berättar hon att kommunen nu
håller på att utvärdera, efter flera större ombyggnationer. De tittar på vad
som har hänt på vägarna och hur det påverkat trafiken. Utvärderingarna
beräknas bli klara under 2020.
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Gång- och cykelvägen längs Nyrelius väg
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