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2020-01-16

KS 2019/830

Kommunstyrelsen

Motion, Anlägg cykelvägar med enkla alléer
I motion till kommunfullmäktige 2019-11-04 föreslår Emil Samnegård (MP) och
Maria Wilhelms (MP) kommunfullmäktige att besluta att Trelleborgs kommun
anlägger enkla alléer vid utbyggnad av cykelvägar där möjlighet för detta anses
lämpligt. Motionärerna menar att i enlighet med FÖP 2035 ”Gröna och Blåa
Strukturer” i utvecklandet av ”Gröna Stråk” och ”Ekosystemtjänster” bör
kommunen aktivt arbeta med strategisk plantering av träd, i enkla alléer dvs. träd
vid ena sidan av vägen, i samband med utbyggnad av cykelvägar.
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
servicenämnden.
Tekniska nämnden framför i sitt yttrande 2019-12-11 att Fördjupad översiktsplan
2035 ännu inte är beslutad men oaktat detta menar nämnden att syftet i motionen är
vällovligt. Redan idag planteras träd längs både GC-vägar och körvägar där så är
möjligt vid nyanläggandet.
I vissa fall kan tillgängligt utrymme, ledningar i mark och rena
trafiksäkerhetsfrågor begränsa möjligheten till trädplantering. I övriga fall håller
tekniska servicenämnden med om att trädplantering ska utföras. Artval ska
anpassas till förutsättningarna, variation kan gärna få förekomma.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag i det yttrande
som antogs 2020-01-07. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad 2035. Alléer är viktiga för landskapet ur både
kulturhistorisk och biologisk synvinkel. Samhällsbyggnadsnämnden framför
samma synpunkt som tekniska servicenämnden gällande fysiska begränsningar och
artval.

Beredning
Både tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden är positiva till
motionens förslag. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad 2035.
Kostnad för att anlägga en enkelsidig allé längs en cykelväg ligger runt 1 mkr för 1
km. Som jämförelse är kostnaden för en cykelväg där det är möjligt att även
anlägga en allé cirka 4 mkr för 1 km.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens förslag.

