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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.09.16 Sykkelveier og tilrettelegging for bruk av sykkel
Interpellasjon fra Anja E. Ristad (SV):
De aller fleste partiene i Stjørdal snakket varmt om flere sykkelveier under valgkampen i fjor høst. I
ettertid har lite skjedd. Målet på nasjonalt plan er at sykkelen skal bidra til mindre bilbruk enn i dag innen
år 2030. Når ambisjonen er minst en fordobling av voksne syklister, sier det seg selv at vi som
kommune må legge til rette for dette.
De siste årene er det tilbakeført mange millioner fra fylkeskommunens budsjetter fordi kommunene i
fylket ikke hadde planer klare for bygging av gang/sykkelvei. Dette er midler Stjørdal kunne dratt nye av.
Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har blitt enige om en intensjonsavtale for å
gjøre forholdene bedre for kommunens syklister. Kommunens mål er å få flere sykkelveier og bedre
skilting av disse. Levanger skal også låne ut bysykler og lage skikkelige parkeringsanlegg for syklene.
Avtalen mellom kommunen og fylkeskommunen åpner videre muligheter for å søke midler via
Statens vegvesen.
For Stjørdals del ville et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og stat gjort at vi kunne fått
gjennomført mye av det vi snakket om under valgkampen. Fordelen med et godt sykkelveinett er mange:
barna våre får tryggere skolevei, og syklister forurenser mindre og skaper mindre støy enn bilister. I
tillegg gir sykling en helsegevinst.
For Stjørdals del ville et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og stat gjort at vi kunne fått
gjennomført den sykkelsatsingen mange av oss ønsker. Fordelen med et godt sykkelveinett er mange:
barna våre får tryggere skolevei, og syklister forurenser mindre og skaper mindre støy enn bilister. I
tillegg gir sykling en helsegevinst
Forslag til vedtak: Stjørdal kommune skal arbeide for en intensjonsavtale med Nord-Trøndelag
fylkeskommune om sykkelveier og bedre tilrettelegging for bruk av sykkel.

