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Introduktion
Objektsbeskrivningar
Varje stråk finns beskrivet i en objektsbeskrivning som redogör för stråkens sträckning och karaktär, vilka problem som identifierats och vilka åtgärder som föreslås för att
förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.
Objektsbeskrivningarna är tänkta att ligga
till grund för vidare utredning och utgår från
en inventering som är gjord på en övergripande nivå (före förstudie). Det innebär att
det kan finnas lokala förhållanden som gör att
den utformningsprincip som ligger till grund
för inventeringen och de åtgärdsförslag som
presenteras i objektsbeskrivningarna kan vara
svåra att genomföra.
Objektsbeskrivningarna är uppdelade i två
separata dokument, södra delen av Stockholms
län inklusive Stockholms innerstad (detta dokument) samt norra delen av Stockholms län.

Inventering
För att få en sammanfattande, enhetlig och
jämförbar bild av cykelvägnätet i länet har de
föreslagna regionala cykelstråken inventerats
och jämförts med de utformningsprinciper
som tagits fram i den regionala cykelplanen.
Stråken har cyklats och framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem har dokumenterats
med hjälp av kamera och GPS. Längre sammanhängande sträckor med blandtrafik har
inte inventerats.
För vissa delar av stråk som löper genom
Stockholms stad har resultaten från den
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inventering som gjorts inom ramen för Stockholms cykelplan återanvänts.
Ingen fullständig inventering av belysningen
(funktion, ljusbild osv) har gjorts. Att göra en
fullständig inventering av belysningen längs
de föreslagna regionala cykelstråken är ett
omfattande arbete som kräver särskild belysningskompetens. Vid den inventering som nu
genomförts har endast information om vilka
sträckor som helt saknar belysning samlats in.

Separationsformer
Följande separationsformer har inventerats:
Blandtrafik
Cykeltrafiken är hänvisad till att dela körfält
med biltrafik. Att en sträcka markerats som
blandtrafik i inventeringen ska tolkas som att
sträckningen bedöms vara bra men att cykelinfrastruktur enligt de utformningsprinciper som
tagits fram i den regionala cykelplanen saknas.
Den föreslagna åtgärden blir därför nyanläggning.
Cykelbana
Väg eller del av väg som är avsedd för cykeltrafik samt moped klass II (dubbel-eller enkelriktad).
Cykelfält
Särskilt körfält som genom vägmarkering anvisas för cykel och moped klass II.

Cykelväg (gång- och cykelväg)
Väg endast avsedd för cykel- och gångtrafik.
Fritt liggande eller med skyddszon mot körbana för biltrafiken. Enkel- eller dubbelriktad
och med eller utan separation av cyklister och
gående.
Saknad länk
I vissa fall är den föreslagna sträckningen är
bra men infrastruktur saknas helt (även möjligheten att cykla blandtrafik saknas). Den
föreslagna åtgärden blir därför nyanläggning.
Vägarbete
Sträckor där vägarbete pågått under inventeringen.
(Föreslagen ny sträckning)
Den sträckning som inventerats har visat sig
vara så ogen och/eller behäftad med så många
problem att den inte förordas. Den inventerade
sträckningen redovisas trots det i kartmaterialet för stråket och kostnaderna för åtgärdsförslagen tas med i sammanställningen för
stråket i fråga. Den föreslagna sträckningen
är tänkt att tjäna som input till kommande
utredning och visas därför i kartmaterialet men
kostnadsberäknas inte och räknas inte heller
med istråkets totala längd.

Punktföreteelser

● ● växtlighet

Följande punktföreteelser har inventerats:

● ● lutning

Passager (som inte utformats enligt
föreslagna utformningsprinciper)

Siktproblem
●● Växtlighet

●● Hastighetssäkrad passage

●● Krön

●● in-/utfart

●● Tunnel

●● parkering

●● Övrigt

●● lastkaj

Övrigt

●● busshållplats

●● konflikt med gående

●● tunnel

●● trafiksignaler

●● signalreglerad korsning

●● annat

●● cykelbox
●● övrigt
Framkomlighetsproblem
●● kant
●● bom
●● betongsugga
●● signal
●● stolpe
●● smalt
●● tvär kurva
●● omväg
●● övrigt
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Åtgärdsförslag och schablonkostnader
Med utgångspunkt i inventeringen föreslås
åtgärder för de identifierade bristerna. Åtgärdsförslagen kostnadsberäknas med hjälp av
schablonkostnader. Kostnader för projektering
och byggherre tillkommer med ca 30 procent
och redovisas i slutsumman för respektive
stråk. Kostnader för markinlösen tillkommer
utöver det. Likaså bör ett risktillägg göras.
Att använda schablonkostnad innebär en förenkling och priserna för en åtgärd kan variera
mycket mellan kommuner såväl som mellan
stråk. Särskilt i Stockholms innerstad tillkommer ofta oförutsedda kostnader som inte tagits
med i detta material. I schablonkostnaderna
har de billigaste materialen valts. Noggrannare
utredningar för respektive stråk måste göras
och kostnaderna är tänkt att användas som
underlag för fortsatt planering.
Länkar
Cykelinfrastruktur (samtliga separationsformer förutom blandtrafik och saknad länk)
med otillräcklig bredd föreslås breddas med
i genomsnitt 1,5 meter för dubbelriktad
cykelväg/-bana och 1 m för enkelriktad. För
blandtrafiksträckor och saknade länkar föreslås nyanläggning av gång- och cykelbana som
uppfyller utformningsprincip för regionala
cykelstråk.
Passager
Passager föreslås utformas enligt de principer som beskrivs i kapitel 5.10 i den regionala
cykelplanen.
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Tabell 1. Schablonkostnader för länkar.

Nyanläggning gång- och cykelbana/-väg

Kostnad/löpmeter

Gång- och cykelbana inkl kantstöd, bredd 4,30, målad separationslinje,
cykel, gång symboler (vid väg)

2500

Gång- och cykelväg exkl kantstöd b 4,30 m (friliggande)

2100

Breddning av cykelbana-väg 1,5 m i naturmark, landsbygd

625

Breddning av cykelbana/-väg 1,5 m i stadsmiljö

1250

Bredda enkelriktad cykelbana, 1 m

1000

Beläggning
Asfaltera grusväg inkl ev grundläggningsåtg

200

Förbättra dålig beläggning

125

Belysning
Ny belysning för cykelväg inkl kabeldragning/schakt

1000

Tabell 2. Schablonkostnader för passager.

Hastighetssäkrade passager enligt kapitel 2 ovan

per korsning

Avsmalning (alt 1)

65000

Hastighetsdämpning tex busskuddar (alt 2)

12500

Genomgående cykelbana vid mindre korsande väg/utfart (alt 3)

40000

Signalreglerader korsningar
Uppgradering av signalkorsning (ett ben). Utgångspunkt signalkorsning för
gång- och cykel är att automatisk detektering för cyklar inte finns. Breddning
av cykeldelen, dvs delen utan ks med 1,5 m, flytt av signalstolpe, flytt av mittrefug, lite målning, cykeldetektering

65000

Omprogrammering/överanmälan

35000

Planskildheter vid trafikplatser
Vid trafikplatser räknas med en planskild passage i form av gång- och cykeltunnel till en
kostnads av 45 000 kr/löpmeter eller gång- och
cykelbro till en kostnad av 35 000 kr/löpmeter.
Busshållplatser
Cykelvägs passage av busshållplatser föreslås
utformas enligt de principer som beskrivs i
kapitel 5.10 i den regionala cykelplanen.
Övriga punktföreteelser
Många punktföreteelser omfattas av breddningsschablonen. Vid breddning av en cykelväg
kan man samtidigt passa på att åtgärda snäva
kurvor, siktproblem (t ex när cykelvägen passerar en tunnel) och flytt av stolpar. Kostnaderna för att åtgärda en del andra punktföreteelser
(slyröjning, flytt av fasta hinder som exempelvis betongsuggor och bommar) har bedömts
varit så jämförelsevis små att de inte räknas
med i sammanställningen.

Tabell 3. Schablonkostnader för busshållplatser.

Åtgärder vid busshållplats totalt

Per hållplats

Räcke 12 m, breddning cykelväg 20 m + uträtning kurva 20 m. Flytt väderskydd inkl anpassningar av tillgänglighetsåtgärder (flytt av plattor, stolpe
etc).

65000

Flytt väderskydd inkl anpassningar av tillgänglighetsåtgärder (flytt av plattor, stolpe etc). Landsbygd

15000
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Saknad länk

1.

Ekeröstråket

Sträckning
Ekeröstråket är är ca 13 km långt och sträcker
sig mellan Brommaplan och Tappström på
Ekerö. Stråket angör Hässelbystråket vid
Brommaplan. Stråket löper parallellt med
Ekerövägen, länsväg 261, på hela sträckan mellan Brommaplan och Tappström. Ekerövägen
går genom bostadsbebyggelse på sträckan mellan Brommaplan och Nockebybron och därefter
genom lantliga miljöer fram till Tappström.
Mellan Brommaplan och Nockebybron varierar
sektionen mellan enkelriktad cykelbana, gångoch cykelbana, blandtrafik och friliggande
gång- och cykelväg. Från Drottningholm och
ut till Tappström går stråket på friliggande,
oseparerad, gång- och cykelväg med undantag
för ett par avsnitt där stråket går i blandtrafik
på Wallenbergs allé. Trafikflödena på dessa avsnitt är dock så låga att de är att betrakta som
breda gång- och cykelvägar.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk.
Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar
vid möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad. De många
sektionsväxlingarna mellan Brommaplan och
Nockebybron gör att kontinuiteten i stråket
är dåligt och sträckan är svårorienterad för
den som cyklar den för första gången. Utöver
bristande kontinuitet och ofullständig bredd
har en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna beskrivning
sammanfattar generella brister i nuvarande
utformning som har identifierats i samband
med inventering. Samtliga brister redovisas i
det tillhörande kartmaterialet (finns även att
tillgå i digital form). Passager

Passage på Kärsön som saknar hastighetssäkring.

Smal sektion vid Brommaplan.

Cykling i blandtrafik vid Gurlitavägen.

övriga gator är lokalgator med litet anspråk
på god framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring innebär att fordon kan passera en
cykelöverfart i hög hastighet. Något som har
stor inverkan på trafiksäkerheten, framförallt
när det gäller konsekvenserna vid en kollision.
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna
reagera och avvärja en eventuell olycka minskar.

Längs Ekeröstråket finns en mängd platser
där stråket passerar gator som saknar hastighetssäkrade passager och där biltrafiken har
företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal
av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar ett antal signalreglerade korsningar. Trafiksignaler används för att reglera
stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart
anpassat efter biltrafikens behov. Om signalregleringen inte har anpassats efter cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten till onödigt
långa väntetider och ge upphov till försämrad
framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.
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Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser
med bristande utformning. Återkommande
problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna framför väderskydden vilket medför
risk för kollision mellan gående och cyklister.

ningskant. Hindren består bl a av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt

Räcke mitt i cykelbanan vid Nockebybrons södra
brofäste.
Busshållplats vid Nockebybrons norra brofäste.

Väderskydden står ofta placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan så att de begränsar framkomligheten även om det inte står
någon och väntar på bussen.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
räcken och stolpar placerats mitt i cykelbanan.
Detta innebär allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem. Hindren är särskilt svåra att
upptäcka i mörker eller vid situationer som
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat håll, exempelvis vid möten. Ett allvarligt
exempel utgörs av ett räcke som placerats mitt
i cykelbanan vid busshållplatsen vid Nockebybrons södra brofäste.
Längs stråket finns också en mängd sidohinder inom skyddsavståndet på 1 m från belägg10 (111)

trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus
från belysningen av Ekerövägen. Detta kan
medföra att belysningen är ojämn och att vissa
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra
trafikanter på vägen. Även framkomligheten
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor. Extra stort är
problemet på Lovö mellan Drottningholm och
Tappström där belysning för gång- och cykelvägen saknas helt.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas
längs blandtrafiksträckor på sträckan mellan
Brommaplan och Nockebybron. En fortsättning av stråket föreslås mellan Tappström och
Jungfrusund och vidare över till fastlandet. När
förbifarten öppnar kommer sannolikt färjan
som trafikerar Ekerö-Slagsta försvinna och då
upphör möjligheten för cyklister att ta sig till
fastlandet vid denna plats. Denna problematik
behöver utredas vidare.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
Ekeröstråket
föreslagen
utformningsprincip uppskattas
till
28
Mkr.
ingår
Total längd I kostnadsuppskattningen
12,5
km
projekterings- och byggherrekostnader medan
Passager för eventuell markinlösen
22 inte st
kostnader
har
tagits
med.
Framkomlighetsproblem
58
st
Passager/km

1,9

st/km

Framkomlighetsproblem/km

5,1

st/km

Andel som uppfyller utformningsprincip

0,0

%

Blandtrafik

9,1

%
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%
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2.

Glömstatråket

Sträckning
Glömstastråket är 9,6 km långt och sträcker sig
mellan Fittja och Huddinge centrum. Stråket
angör Tumbastråket i söder och Södertäljestråket i norr. Stråket passerar Botkyrkaleden förbi
Masmo gård, vidare genom ett skogsområde
förbi Glömsta och ansluter till och fram till
Huddinge centrum. Stråket löper friliggande
parallellt med Glömstavägen (väg 259) genom
skogsområde längs sträckan mellan Botkyrkaleden och Katrinebergsvägen. Därifrån ansluter
stråket för att ligga intill Glömstavägen fram
till Huddinge centrum. Stråket passerar inga
större regionala målpunkter utan fungerar som
en viktig tvärkoppling mellan Södertäljestråket
och Tumbastråket.

Längs stråket finns ett antal sträckor där cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas
cykla i blandtrafik, t ex längs med Masmovägen, mellan Botkyrkaleden och Glömstavägen.
En genare koppling mellan Södertäljevägen och
Botkyrkaleden via Masmo T-bana har identifierats. Även för genaste vägen mellan Glömstastråket och Södertäljestråket söderut, har
en sträckning identifierats genom Fittja, längs
Botkyrkaleden.
Mellan Botkyrkaleden och Masmovägen finns
idag endast en passage anpassad för gående.
Cyklister leds via en omväg för att ansluta till
Masmovägen.

Passager
På 7 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket, har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är generellt utformat med cykelbana
eller cykelväg som är smalare än 4,3 m och saknar separation mellan fotgängare och cyklister
men det finns ett fåtal sträckor där bredden
uppfyller utformningsprincipen för regionalt
cykelstråk. Utformningen med smala cykelvägar tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar och hastighetsanpassningar vid möten
och omkörningar och framkomligheten längs
stråket som helhet är begränsad.

Exempel på ej hastighetssäkrad passage.

Längs med Masmovägen är det blandtrafik, genom bostadsområde med 30 km/h samt kurvigt
skogsparti med 50 km/h. Sträckan i blandtrafik är
ca 1,8 km lång.
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Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 1 signalreglerad korsning.

vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, stolpar och räcken placerats mitt i
cykelbanan. Dessa hinder utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk

Busshållplats.
Trafiksignal över Glömstavägen, som även innebär ett sidbyte för cyklisten.

Busshållplatser
Längs stråket finns 1 busshållplats med bristande utformning. Cykelbanan leds förbi
hållplatsen genom sidledsförflyttning och tvära
kurvor, väderskyddet är placerat så att det
skymmer sikten och står placerat med otillräckligt avstånd från cykelbanan.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
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Fasta hinder.

att cyklister kolliderar med dem eftersom de är
svåra att upptäcka, särskilt i mörker eller vid
situationer som kräver att uppmärksamheten
riktas åt annat håll, exempelvis vid möten.
Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl a av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett
återkommande exempel är växtlighet som finns
för nära cykelvägen och begränsar sikten i
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra
typer av hinder som begränsar sikten kan vara
murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till
upprepade inbromsningar och anpassning av
hastigheten för att inte riskera kollisioner med
andra trafikanter.
Fasta sidohinder.

trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.

Siktproblem.

Trafikplatser
Där stråket ansluter till Södertäljestråket vid
trafikplats Vårby samt trafikplats Fittja uppstår
stora framkomlighetsproblem för cykeltrafiken.
Även för passage över Botkyrkaleden vid Vårby
Allé uppstår framkomlighetsproblem. Trafikplatserna har utformats med biltrafikens fram-

Passage Botkyrkaleden/Vårby allé.

Passage Botkyrkaleden/Vårby allé.

komlighet som fokus medan cykeltrafiken inte
alls prioriterats. Stråkets dragning förbi trafikplatserna tvingar cyklisten till en lång omväg
och onödiga höjdledsförflyttningar då bilvägarna korsas genom tunnlar och över broar.
Trafikplatserna är även svåra att överblicka och
för den som är obekant med cykelstråket kan
det vara svårt att hitta rätt väg.
Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta kan medföra att belysningen är
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen.
Även framkomligheten påverkas då cyklisten
tvingas sänka hastigheten för att undvika
olyckor.
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Vägvisning
Vägvisning finns mer eller mindre kontinuerligt längs med stråket.

Vägvisning i slutet av en blandtrafiksträcka, där
cykelbanan ansluter.
Vägvisning.

Belysningsarmatur.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera stråket till föreslagen utformningsprincip, exklusive större
åtgärder vid trafikplatserna, uppskattas till 29
Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projekterings- och byggherrekostnader medan kostnader för eventuell markinlösen inte har tagits
med.

Åtgärdsförslag
För genaste sträckningen föreslås en koppling
mellan Södertäljevägen och Botkyrkaleden via
Masmo T-bana, samt genom Fittja längs Botkyrkaleden.
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs
blandtrafiksträckor vid Masmovägen samt Annelundsvägen.

Total längd

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Stråkets dragning förbi trafikplats Vårby, trafikplats Fittja samt passage vid Botkyrkaleden/
Vårby Allé bör utredas vidare för att möjliggöra
en genare sträckning än idag.
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3.

Gömmarenstråket

bredd längs stråket, har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Sträckning
Gömmarenstråket är 5,8 km långt och sträcker
sig mellan Södertäljevägen vid Kungens kurva
och Fullersta. Stråket angör Tumbastråket i
söder och Södertäljestråket i norr. Stråket går
genom Smista industriområde, vidare genom
Gömmarenskogen och ansluter till Fullersta
genom ett bostadsområde. Längs Gömmarenstråket finns inga kopplingar till tvärgående
regionala stråk.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är i sin helhet är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar separation mellan fotgängare och
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad.

Busshållplatser
Längs stråket finns 3 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande pro-

Sträckning med grusväg, genom ett parkområde.

Passager
På 8 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan

Busshållplats där cykelbanan går framför väderskydet.

blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att
de skymmer sikten och därmed medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.

Längs stråket finns ett antal sträckor där cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas
cykla i blandtrafik,t ex strax söder om Smista.
En saknad länk är identifierad längs med
Åvägen, där stråket idag passerar genom ett
parkområde.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig

passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

En passage som saknar hastighetssäkring.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
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Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.

En tvär kurva i samband med en passage.

I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.
Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstol-

En tvär kurva i samband med en passage.
Stolpar och träd placerade nära cykelbanan.
20 (111)

par, vägskyltar, träd och buskage. Det samlade
antalet fasta hinder längs sträckan utgör ett
allvarligt trafiksäkerhetsproblem och medför
risk för personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder
nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en
låg hastighet vilket även innebär att hindren
påverkar framkomligheten längs stråket som
helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett
återkommande exempel är växtlighet som finns
för nära cykelvägen och begränsar sikten i
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra
typer av hinder som begränsar sikten kan vara
murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till
upprepade inbromsningar och anpassning av
hastigheten för att inte riskera kollisioner med
andra trafikanter.

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta kan medföra att belysningen är
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen.
Även framkomligheten påverkas då cyklisten
tvingas sänka hastigheten för att undvika
olyckor.

Åtgärdsförslag
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs
blandtrafiksträckor strax söder om Smista,
längs Kvarnlyckevägen samt några kortare
sträckor längs Åvägen.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det är
möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 15 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

Gömmarenstråket

Exempel på beylsning.

Vägvisning
Stråket har generellt vägvisning, men bör ses
över.

Total längd

5,8

km

Passager

15

st

Framkomlighetsproblem

34

st

Passager/km

3,3

st/km

Framkomlighetsproblem/km

7,5
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0

%
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17,8

%
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5,8

%
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Häradsvägen

Sträckning
Häradsvägen är ca 5,5 km långt, med dubbelsidig infrastruktur mestadelen av sträckan,
vilket innebär en total längd på 11 km. Stråket
sträcker sig mellan Smista och Stuvsta och angör Salemstråket och Ågestastråket i söder och
Södertäljestråket i norr. Stråket löper parallellt
med Häradsvägen mellan Smista och Stuvsta
och vidare längs Stuvstaleden fram till Huddingevägen. Stråket går genom bostadsområden.
Stråket passerar den regionala målpunkten
Stuvsta station, samt förbi de regionala målpunkterna Fruängen och Segeltorp. Längs Häradsvägen finns inga kopplingar till tvärgående
regionala stråk.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är i sin helhet är utformat med cykelbana eller cykelväg som inte uppfyller föreslagen
utformningsprincip. Detta betyder att cyklisten
tvingas till inbromsningar och hastighetsanpassningar vid möten och omkörningar och att
framkomligheten längs stråket är begränsad.
Längs stråket finns ett antal sträckor där cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas
cykla i blandtrafik, t ex via Knostervägen samt
förbi Stuvsta kyrka.

Cykel i blandtrafik.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Passager
På 38 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

Exempel på ej hastighetssäkrad passage.

In- och utfarter
På mer eller mindre hela sträckan passerar
stråket ett stort antal in- och utfarter till villatomter. Många av dessa in- och utfarter har
begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis
häckar, murar eller plank skymmer sikten för
bilar som ska svänga ut på vägen. Detta inne-

In- och utfart med mycket begränsad sikt på
grund av bland annat plank.
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bär risk för kollision mellan bil och cyklist vid
hastigt uppkomna situationer. Det sammantagna antalet in- och utfarter utgör ett betydande framkomlighetsproblem då det tvingar
cyklisten till hastighetsanpassning och försiktighet på en stor del av sträckan.
Busshållplatser
Längs stråket finns 20 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att
de skymmer sikten och därmed medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.

att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.

blem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.

I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.

Hinder i form av soptunnor. Soptunnorna hamnar
lätt ute i cykelbanan.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar en signalreglerad korsning.

Mycket bristfällig utformning på busshållplats.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
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Tvär kurva i samband med passage.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett
återkommande exempel är växtlighet som finns
för nära cykelvägen och begränsar sikten i
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra
typer av hinder som begränsar sikten kan vara
murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till
upprepade inbromsningar och anpassning av
hastigheten för att inte riskera kollisioner med
andra trafikanter.

Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan
medföra att belysningen är ojämn och att vissa
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra
trafikanter på vägen. Även framkomligheten
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.

Belysning i form av spilljus från intilliggande
bilväg.
Försämrad sikt på grund av växtlighet.

Tunnlar
Stråket passerar genom en tunnel med tvära
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket
medför risk för kollisioner. Korsande gång- och
cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför också risk för kollisioner.

Vägvisning
Stråket har sporadiskt vägvisning och bör därför ses över.
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Åtgärdsförslag
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs
blandtrafiksträckor vid exempelvis Stuvsta
kyrka.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Trafiksignalen bör ses över.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 34 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

Häradsvägen
Total längd

11,12

km

Passager
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st

Framkomlighetsproblem

39

st

Passager/km

10,3

st/km

Framkomlighetsproblem/km

3,9

st/km

0

%

9,6

%

90,2

%

Andel som uppfyller
utformningsprincip
Blandtrafik
GC-bana u separation
28 (111)

Sö
Smista

Segeltorp

täl
der

jest

r

Punktföreteelse

t
åke

!
!

Framkomlighetsproblem
Trafiksäkerhetsproblem

Separationsform

!!
!
!

GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik
Saknad länk

H

!
!
!
en
!
äg
v
!
!
rs
är
k
!
!
v
!!
!
!
!
Lö
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!!!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
!!!!
!!!

är

ad

sv

!
!

äg
en

!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!!!
!
!
!!!!!!
!
!
!!!
!!
Stuvsta
!!
!!
!
!!
!!!
!!!
!
!

ke
t

lem

rå

Sa

st

1,5 Kilometer

t

ta

0,75

ke

es

0

å
str

Åg

!
!
!
!!!!!!

!!

29 (111)

Södertäljestråket
Botkyrka

et
Tumba

0

0,75

1,5 Kilometer

råk

en

ast

led

nd

Ha

Hå
Bruksv.

Tumbavägen

Lilltumbav.

llu

s

t

g

lby

er

je

ke

rlä

in

ge

d
Sö

l
tä

å
tr

ö
sf

n
ng

Salemstråket

Separationsform
GC-bana utan separation G/C

30 (111)

5.

Hallundastråket

Sträckning
Hallundastråket är ca 6 km långt och sträcker
sig mellan Botkyrka och Tumba. Stråket angör
Södertäljestråket i Botkyrka och Tumbastråket
i Tumba. Stråket löper parallellt med Hågelbyleden, länsväg 258, mellan Botkyrka och
Tumbavägen och följer därefter Tumbavägen
till Tumba. Stråket går i huvudsak genom naturmark och lantliga miljöer.
Hallundastråket går längs friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg på hela sträckan
mellan Botkyrka och Tumba. Stråket har god
kontinuitet och det är enkelt att hitta rätt väg
för den som cyklar sträckan för första gången.

Passager
På sträckan mellan Botkyrka och Tumba passerar stråket ett flertal gator och vägar som
saknar hastighetssäkrade passager och där
biltrafiken har företräde gentemot cyklister.
Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan övriga gator är lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet. Något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten,
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

kurvor i tillfarterna vilket medför stor risk för
kollisioner. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte riskera
kollisioner med andra trafikanter.
Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. I vissa fall har
cykelbanan dragits i en ogen sträckning med
liten omsorg för cyklistens anspråk på god

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med gång- och
cykelväg som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk. Detta betyder att
cyklisten tvingas till ständiga inbromsningar
och hastighetsanpassningar vid möten och
omkörningar och att framkomligheten längs
stråket är begränsad. Utöver den ofullständiga
bredden har en mängd framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna
beskrivning sammanfattar generella brister i
nuvarande utformning som har identifierats
i samband med inventering. Samtliga brister
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns
även att tillgå i digital form).

Vildvuxen grönska som skymmer sikten.

Passage av Lilltumbavägen där hastighetssäkring
saknas.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning
till korsningar. Stråket passerar även ett antal
tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära

Slalombana eller cykelväg?
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framkomlighet. Ständigt återkommande tvära
kurvor gör att cyklisten tvingas till upprepade
inbromsningar och anpassning av hastigheten
för att inte köra av vägen, något som påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Busshållplatser
Vid Bruksvägen finns en busshållplats med
bristfällig utformning. Hållplatsen har placerats mitt i cykelbanan vilket medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt risk
för påkörning av hållplatsstolpen.

andra trafikanter på vägen. Även framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka
hastigheten för att undvika olyckor.
Beläggning
Beläggningen på gång- och cykelbanan som
stråket följer är av varierande kvalité och på
vissa platser finns stora sprickor och vägskador. Detta medför en dålig transportkvalité
med risk för omkullkörning.

Belysning

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem ska tas bort så långt det är möjligt och
passager ska hastighetssäkras.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas till
9 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projekterings- och byggherrekostnader medan kostnader för eventuell markinlösen inte har tagits
med.

Stora sprickor på gång- och cykelbanan.

Hallundastråket
Busshållplatsen vid Bruksvägen har placerats mitt
i cykelbanan.

Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och cykelbanan är upplyst. På några sträckor nyttjas
endast spilljus från Hågelbyleden och Tumbavägen. Detta medför att belysningen är ojämn
och vissa partier är delvis mörklagda. Bristande belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem
då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller
32 (111)
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1,75

3,5 Kilometer

6.

Järnastråket

Sträckning
Järnastråket är 11 km långt fågelvägen och
sträcker sig mellan Järna och centrala Södertälje. I Södertälje angör stråket Södertäljestråket och Nykvarnsstråket. Stråket passerar
inga regionala målpunkter förutom start- och
slutpunkterna.

Åtgärdsförslag
En utredning av lämplig sträckning av stråket
mellan Järna och Södertälje föreslås.
Uppskattad kostnad
En mycket grov kostnad för att bygga stråket
till föreslagen standard uppskattas till 58 miljoner kronor. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
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Separationsform
GC-bana med separation G/C

Tpl Västertorp

Blandtrafik

Äl

Södertäljestråket

GC-bana utan separation G/C

vs
jö
vä
ge
n

t

Sn

ös

v.
ds

un

ol
Tr

Rå

gs

les

ve

ds

vä

ge

n

Hu

dd

in

ge

v.

Älvsjö stn.
åke
str
m
le
Sa

ra
ät

v.
H

Åg
es
ta
st
rå
ke
t

0

36 (111)

1

2 Kilometer

av

M
sö

rn

sv

.

ag

el

Vä
un

gs

vä

ge

N

st

er

ha

ni

n

yk

ro

pp

ag

Farsta
.

Ågesta Broväg

ng

es

tr

åk

et

7.

Magelungstråket

Sträckning
Magelungstråket är ca 11 km långt och sträcker
sig mellan Trafikplats Västertorp och Farsta.
Stråket angör Södertäljestråket vid Trafikplats
Västertorp, Salemstråket vid Älvsjö samt Ågestastråket och Nynäshamnstråket vid Farsta.
Stråket löper parallellt med Älvsjövägen och
Magelungsvägen (länsväg 271) och präglas av
dess karaktär som genomfartsled.
På Magelungstråket varierar sektionen och vid
ett par platser byter stråket sida av länsväg 271.
Mellan Trafikplats Västertorp och Älvsjö går
stråket först längs en friliggande, oseparerad,
gång- och cykelväg och sedan längs en separerad gång- och cykelbana. Vid Johan Skyttes väg
byter stråket sida av Älvsjövägen och passerar
därefter Älvsjö station. Mellan Älvsjö station
och Rågsvedsvägen går stråket längs en friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg. Mellan Rågsvedsvägen och Trollesundsvägen går
stråket längs en separerad gång- och cykelbana. Vid Trollesundsvägen byter stråket sida av
Magelungsvägen och går därefter, om vartannat, längs oseparerad gång- och cykelbana och
friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg
fram till Ågesta broväg. Efter Ågesta broväg går stråket en sträcka i blandtrafik längs
Glavagatan innan det forsätter på en friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg fram till
Nordmarksvägen där det åter går i blandtrafik.
Sista biten fram till den plats där stråket angör
Nynäshamnstråket går det längs en friliggande,
oseparerad, gång- och cykelväg.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana
eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk. Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga inbromsningar och hastighetsanpassningar vid möten
och omkörningar och att framkomligheten
längs stråket är begränsad. De många sektionsväxlingarna tillsammans med flera sidbyten
av intilliggande bilväg gör att kontinuiteten i
stråket är dålig och sträckan är svårorienterad
för den som cyklar den för första gången.
Där stråket passerar trafikplatserna vid Mässvägen och Huddingevägen uppstår stora
framkomlighetsproblem för cykeltrafiken. Trafikplatsen har utformats med biltrafikens framkomlighet som fokus medan cykeltrafiken inte
prioriterats. Stråkets dragning runt trafikplatserna och förbi Älvsjö station tvingar cyklisten
till en lång omväg och höjdledsförflyttningar
då bilvägarna och järnvägen korsas över en hög

Vid Älvsjö station gäller det att hålla i styret!

bro. Trafiklösningen är även svår att överblicka
och för den som är obekant med området är det
svårt att hitta rätt väg. Utöver bristande kontinuitet, ofullständig bredd och omvägen vid Älvsjö station har en mängd framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna
beskrivning sammanfattar generella brister i
nuvarande utformning som har identifierats
i samband med inventering. Samtliga brister
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns
även att tillgå i digital form).
Passager
Längs Magelungstråket finns många platser
där stråket passerar gator som saknar hastighetssäkrade passager och där biltrafiken har
företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal
av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är lokalgator med litet anspråk
på god framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring innebär att fordon kan passera en
cykelöverfart i hög hastighet, något som har

Passage av Havsörnsvägen där hastighetssärking
saknas.
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stor inverkan på trafiksäkerheten, framförallt
när det gäller konsekvenserna vid en kollision.
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna
reagera och avvärja en eventuell olycka minskar.
Hinder
Längs sträckan har ett antal belysningsstolpar
och stolpar för trafiksignaler placerats mitt i
cykelbanan. Detta innebär trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem. Hindren är särskilt svåra att
upptäcka i mörker eller vid situationer som
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat
håll, exempelvis vid möten.
Längs stråket finns också en mängd sidohinder
inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet

Felaktig placering av stolpe för trafiksignal strax
öster om Rågsvedsvägen.
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fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning till
korsningar. Stråket passerar även ett par tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära kurvor
i tillfarterna vilket medför stor risk för kollisioner. Återkommande siktproblem tvingar
cyklisten till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte riskera
kollisioner med andra trafikanter.

Vildvuxen parkmark!

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning Magelungsvägen.
Detta kan medföra att belysningen är ojämn
och att vissa partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka
hinder eller andra trafikanter på vägen. Även
framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas
sänka hastigheten för att undvika olyckor.
Busshållplatser
Längs Magelungstråket finns två busshållplatser, vid Snösätravägen och Nykroppagatan.
Hållplatsen vid Snösätravägen har utformats
så att cykelbanan leds förbi hållplatsen framför
väderskyddet vilket medför risk för kollision
mellan gående och cyklister. Väderskyddet och
hållplatsstolpen står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan vilket begränsar
framkomligheten även om det inte står någon
och väntar på bussen. Vid Nykroppagatan är
utformningen god, men buskar och träd hindrar sikten och medför risk för kollision mellan
gående och cyklister.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas
längs de blandtrafiksträckor som löper längs
Glavagatan och Nordmarksvägen.

Vildvuxen parkmark!

Stråkets dragning förbi trafikplatserna vid
Mässvägen och Huddingevägen bör utredas
vidare för att möjliggöra en genare sträckning
än idag.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas till
15 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

Magelungstråket
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Separationsform
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8.

Nykvarnsstråket

Sträckning
Nykvarnsstråket är 12 km långt och sträcker
sig mellan Nykvarn och centrala Södertälje. I
Södertälje angör stråket Södertäljestråket och
Järnastråket. Stråket passerar inga regionala
målpunkter förutom start- och slutpunkterna.
Det regionala stråket låg i det tidigare projektet
från 2001, längs med Gamla Strängnäsvägen
(norr om E20) och saknade utbyggd infrastruktur för cykel. I samband med att ett nytt
exploateringsområde håller på att utvecklas i
Mörby och Almnäs, söder om E20, har kommunerna Södertälje och Nykvarn sett möjligheten
att även flytta stråket söder om E20.

Åtgärdsförslag
Förslaget innebär att stråket dras på den gamla
banvallen mellan Nykvarn och Södertälje,
genom Mörby och Almnäs. Stråket används
redan idag som cykelväg. Det utgörs av en
hårdgjord yta på banvallen där man tidigare
grävt ner fjärrvärme. Det går att cykla där idag,
men komforten är mycket låg. I samband med
att områdena byggs ut föreslås stråket byggs ut
enligt föreslagen utformningsprincip.
Uppskattad kostnad
En mycket grov kostnad för att bygga stråket
till föreslagen standard uppskattas till 50 Mkr.
I kostnadsuppskattningen ingår projekteringsoch byggherrekostnader medan kostnader för
eventuell markinlösen inte har tagits med.
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9.

Nynäshamnstråket

Västerhaninge är stråket utformat med cykelbana eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprinciperna för regionala cykelstråk.

Sträckning
Nynäshamnstråket är ca 57 km långt och
sträcker sig mellan Nynäshamn och Västerhaninge där det ansluter till Västerhaningestråket.

Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten är begränsad. I Nynäshamn finns även ett
avsnitt där stråket går i blandtrafik.
På sträckan mellan Trafikplats Älgviken och
Västerhaninge är Nynäsvägen utformad med
enkelriktade cykelfält i vägren. Hastighetsbe-

Avståndet mellan Nynäshamn och Västerhaninge är för långt för att stråket ska fungera för
arbetspendling mellan de båda orterna. Stråket
är däremot viktigt för att möjligöra lokala resor
med cykel och även intressant för rekreationsoch turismcykling.
Stråket följer Nynäsvägen på hela sträckan
mellan Nynäshamn och Västerhaninge och går
i huvudsak genom natur- och jordbruksmark,
med undantag för sträckorna inne i Nynäshamn och Västerhaninge där stråket passerar
genom bebyggelse.

Smal sektion med begränsat utrymme i Nynäshamn.

Västerhaningestråket är i huvudsak utformat
med smala enkelriktade cykelfält i vägrenen
på Nynäsvägen. Inne i Nynäshamn och Västerhaninge går stråket på oseparerad gång- och
cykelbana eller friliggande, ospearerad, gångoch cykelväg.

Smala cykelfält i vägrenen på Nynäsvägen

gränsningen är 70 km/h och belysning saknas.
Samtliga passager längs sträckan saknar hastighetssäkring. Utformningen är ett stort avsteg från utformningsprinciperna för regionala
cykelstråk och trafiksäkerheten längs sträckan
är mycket låg.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
På de sträckor som går genom Nynäshamn och

Cykling blandtrafik Nynäshamn.

Längs stråket finns många sidohinder inom
skyddsavståndet på 1 m från beläggningskant.
Hindren består bl.a. av lyktstolpar, vägskyltar,
staket, räcken, träd och buskage. Med många
fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten
att hålla en låg hastighet vilket innebär att hindren påverkar framkomligheten längs stråket.
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Åtgärdsförslag
Nynäshamnstråket föreslås rustas upp längs
de sträckor som löper genom Nynäshamn och
Västerhaninge för att nå föreslagen utformningsprincip gällande bredd, separation, belysning och beläggning. Hinder ska byggas bort så
långt det är möjligt, snäva kurvor ska rätas ut
och passager hastighetssäkras. Signalöversyn
ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs blandtrafiksträckor i Nynäshamn.

Stolpe i cykelbanan vid färjeterminalen i Nynäshamn.

I Nynäshamn och Västerhaninge har stråket i
huvudsak belysning avsedd för cykeltrafiken
där både trafikanterna och cykelbanan är upplyst. I Nynäshamn passerar stråket genom en
park där belysning saknas. Bristande belysning
medför ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka
hinder eller andra trafikanter på vägen. Även
tryggheten påverkas negativt.
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På sträckan mellan Trafikplats Älgviken och
Västerhaninge föreslås i detta skede ingen
åtgärd då kostnaderna för att uppnå utformningsprinciperna för regionala cykelstråk anses
orimligt höga i jämförelse med potentialen för
ökad cykeltrafik.

Avsnitt i Nynäshamn där belysning saknas.

Nynäshamnsstråket
Total längd

57,4

km

Passager

49

st

Framkomlighetsproblem

58

st

Passager/km

0,9

st/km

Framkomlighetsproblem/km

1,0

st/km

Andel som uppfyller
utformningsprincip

0,0

%

Blandtrafik

3,0

%

Cykelfält

81,6

%

Enkelr cykelbana

0,6

%

GC-bana u separation

14,9

%

Uppskattad kostnad
Kostnaden för åtgärdsförslagen uppskattas
till 19 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
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10.

Salemstråket

Sträckning och utformning
Salemstråket är ca 26 km långt och sträcker sig
mellan Gullmarsplan och Salem. Stråket passerar Johanneshov, Årsta, Stureby, Östberga,
Örby, Älvsjö, Hagsätra, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Tullinge och Tumba och utgör ett
av länets viktigaste stråk för arbetspendling.
Salemtråket har många kopplingar till andra
regionala stråk och är därför viktigt för cykelvägnätet som helhet. Stråket angör Hammarbystråket och Västerhaningestråket vid
Gullmarsplan, Årstastråket vid Årstafältet,
Örbystråket vid Örby, Magelungstråket vid
Älvsjö, Häradsvägen och Ågestastråket vid
Stuvsta Gömmarenstråket och Glömstastråket
vid Huddinge, Hallundastråket vid Tumba och
Södertäljestråket vid Salem.
Stråket löper parallellt med Johanneshovsvägen mellan Gullmarsplan och Årstafältet,
därefter längs Huddingevägen, länsväg 226,
hela vägen till Tumba. Mellan Flemingsberg
och Tullinge saknas cykelinfrastruktur på en
lång sträcka och cyklisten hänvisas istället
till lokalnätet. Mellan Tumba och Salem går
stråket längs K-P Arnoldssons väg och Söderby
gårdsväg samt på friliggande gång- och cykelväg. Stråket går omväxlande genom bostadsbebyggelse, verksamhetsområden och naturmark
och präglas av Huddingevägens tydliga karaktär som genomfartsled.
Längs Salemstråket varierar sektionen mellan
separerad gång- och cykelbana, friliggande och
oseparerad gång- och cykelbana, blandtrafik

och avsnitt som helt saknar cykelinfrastruktur.
Sektionsväxlingarna är så många att det inte
lämpar sig att räkna upp dem i denna objektsbeskrivning. Läsaren hänvisas istället till det
tillhörande kartmaterialet.

Problembeskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk.
Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket som helhet är begränsad. De
många sektionsväxlingarna tillsammans med
sidbyten av intilliggande bilväg och sträckor
som går i blandtrafik gör att kontinuiteten i
stråket är dålig och stråket är svårorienterad
för den som cyklar sträckan för första gången.
Sträckan mellan Flemingsberg och Tumba är
särskilt besvärlig att cykla med ett långt avsnitt

Skräpkorg för cyklister i Tumba!

som saknar cykelinfrastruktur och flera partier
som går på mycket smala gång- och cykelbanor
jämte körbanan på Huddingevägen. Vid Tullinge station går stråket rätt genom busstationen och en bilparkering. Vid Tumba torg leds
stråket på en trottoar precis utanför entréerna
till ett antal butiker.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig bredd har en mängd framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna
beskrivning sammanfattar generella brister i
nuvarande utformning som har identifierats
i samband med inventering. Samtliga brister
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns
även att tillgå i digital form).
Passager
På sträckan mellan Gullmarsplan och Salem
korsas ett 50-tal gator och vägar som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan

Passage av Bäckdalsvägen där hastighetssäkring
saknas.
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övriga gator är lokalgator med litet anspråk
på god framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring innebär att fordon kan passera en
cykelöverfart i hög hastighet. Något som har
stor inverkan på trafiksäkerheten, framförallt
när det gäller konsekvenserna vid en kollision.
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna
reagera och avvärja en eventuell olycka minskar.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
räcken och stolpar placerats mitt i cykelbanan.
Detta innebär allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem. Hindren är särskilt svåra att
upptäcka i mörker eller vid situationer som
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat
håll, exempelvis vid möten.

Busshållplatser
Längs stråket finns mängder av busshållplatser med bristande utformning. Återkommande
problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar och
tvära kurvor, alternativt att cykelbanan delar
utrymmet med själva hållplatsen. Väderskydden är ofta placerade så att de skymmer sikten
och därmed medför risk för kollision mellan
gående och cyklister, eller så står de placerade
med otillräckligt avstånd från cykelbanan med
risk för påkörning.

Bommar i Huddinge hindrar effektivt framkomligheten för cyklisterna!

Signalstolpe mitt i cykelbanan vid Lännavägen.

Längs stråket finns också en mängd sidohinder inom skyddsavståndet på 1 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Busshållplats vid Västerhaningevägen.
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Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Ofta beror den bristfälliga utformningen på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning
till korsningar. Stråket passerar även ett antal

tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära
kurvor i tillfarterna vilket medför stor risk
för kollisioner. Återkommande siktproblem
tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar
och anpassning av hastigheten för att inte riskera kollisioner med andra trafikanter, något
som påverkar framkomligheten längs stråket
som helhet.

tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i
onödan.
Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och cykelbanan är upplyst. På vissa sträckor nyttjas dock
endast spilljus från intilliggande gata. Detta
medför att belysningen är ojämn och vissa partier är delvis mörklagda. Bristande belysning
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen. Även framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för
att undvika olyckor.

Tunnel i Tumba med begränsad sikt.

Trafiksignaler
På sträckan mellan Rågsvedsvägen och Lännavägen passerar stråket fyra signalreglerade
korsningar i tät följd. Trafiksignaler används
för att reglera stora trafikflöden och för att
fördela framkomligheten mellan trafikslagen ofta enbart anpassat efter biltrafikens behov.
Om signalregleringen inte har anpassats efter
cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten
till onödigt långa väntetider och ge upphov till
försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis
detektering för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. överanmälan där medlöpande
cykelsignal får grönt samtidigt som biltrafiken,

Väster om Tullinge saknas belysning för gångoch cykelbanan.
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Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas
mellan Flemingsberg och Tullinge station samt
längs blandtrafiksträckorna på Malmköpingsvägen, Råbyvägen, K-P Arnoldssons väg och
Söderby gårdsväg.

stora trafiklederna utgör. Cyklister tvingas till
omvägar samtidigt som de stora cykelpendlingsströmmarna kanaliseras till Hornstull och
Skanstull vilket leder till stor trängsel. Ett nytt
stråk mellan Södermalm och Flemingsberg är
en genare förbindelse och avlastar passagerna
vid tullarna.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 58 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

Salemstråket
Total längd

Smal sektion i stort behov av breddning.

Vidare föreslås att förutsättningarna för att
skapa ett helt nytt cykelstråk mellan Södermalm och Huddinge centrum utreds som skulle
förbinda Södermalm med Stockholms södra
förorter och Huddinge via Årstabron – Älvsjö
– Stuvsta – Huddinge C (och i förlängningen
Flemingsberg).
Cykelpendlingen i söderort påverkas i dagsläget av de barriärer som järnvägen och de
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26,3

km

Passager

46

st

Framkomlighetsproblem

145

st

Passager/km

2,1

st/km

Framkomlighetsproblem/km

6,6

st/km

Andel som uppfyller
utformningsprincip

0,0

%

Blandtrafik

8,1

%

Cykelbana

0,6

%
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5,6

%
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77,6

%

Saknad länk
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%
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11.

Saltsjöbadenstråket

Sträckning
Saltsjöbadenstråket är 10 km långt och sträcker
sig mellan Tpl Storängen vid Värmdövägen och
Saltsjöbaden. Mellan Neglinge och Värmdövägen saknas infrastruktur helt. Från Neglinge
till Saltsjöbaden finns gång- och cykelbana.
Stråket löper parallellt med Saltsjöbadenleden samt Stockholmsvägen. Stråket passerar
ett antal viktiga regionala målpunkter så som
Saltsjöbadens station. Vid tpl Storängen angörs
Värmdöstråket.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är i sin helhet är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar separation mellan fotgängare och
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Passager
På 5 platser passerar stråket gator som saknar

hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan övriga gator är lokalgator med litet anspråk på god
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart
i hög hastighet, något som har stor inverkan på
trafiksäkerheten framförallt när det gäller konsekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar
risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom
förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell olycka minskar.
In- och utfarter
Längs Stockholmsvägen passerar stråket ett
stort antal in- och utfarter till villatomter.
Många av dessa in- och utfarter har begränsad
sikt mot cykelbanan där exempelvis häckar,
murar eller plank skymmer sikten för bilar som
ska svänga ut på vägen. Detta innebär risk för
kollision mellan bil och cyklist vid hastigt uppkomna situationer. Det sammantagna antalet
in- och utfarter utgör ett betydande framkomlighetsproblem då det tvingar cyklisten till
hastighetsanpassning och försiktighet på en
stor del av sträckan.
Signalreglerade korsningar
Stråket passerar en signalreglerade korsningar.
Busshållplatser
Längs stråket finns 2 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att
de skymmer sikten och därmed medför risk för

kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.
Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.
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Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett återkommande exempel är växtlighet som finns för
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor
eller i anslutning till korsningar. Andra typer
av hinder som begränsar sikten kan vara murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade
inbromsningar och anpassning av hastigheten
för att inte riskera kollisioner med andra trafikanter, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan
medföra att belysningen är ojämn och att vissa
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra
trafikanter på vägen. Även framkomligheten
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påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.
Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör
därför ses över.
Åtgärdsförslag
Mellan Trafikplats Storängen och Neglinge föreslås en närmare utredning av lämplig sträckning, förslagvis parallellt med Saltsjöbadenleden. Sträckan är ca 7 km fågelvägen vilket i
genomsnitt brukar motsvaras av en 25 % längre
sträcka på marken.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket mellan Neglinge och Saltsjöbaden till föreslagen
utformningsprincip uppskattas till 7,7 Mkr. I
kostnadsuppskattningen ingår projekteringsoch byggherrekostnader medan kostnader för
eventuell markinlösen inte har tagits med.
För sträckan mellan Tpl Storängen och Neglinge är en grov kostnadsuppskattning 31 Mkr.

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Stråkets dragning förbi trafikplats Storängen
bör utredas vidare för att möjliggöra en gen
koppling mellan Värmdöstråket och Saltsjöbadenstråket.

Saltsjöbadenstråket
Total längd

3,4

km

Passager

22

st

Framkomlighetsproblem

18

st

6,45

st/km

0

%

Framkomlighetsproblem/km

5,28

st/km

GC-bana u separation

100

%

Passager/km
Andel som uppfyller
utformningsprincip
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12.

Södertäljestråket

Sträckning
Stråket är 19,6 km långt och sträcker sig mellan
Hornstull och trafikplats Hallunda i norra Botkyrka. Stråket angör Norra Tvärstråket i norr
och Hallundastråket samt i sin förlängning
Järnastråket och Nykvarnsstråket. Stråket löper mer eller mindre hela tiden parallellt med
Södertäljevägen (E4/E20). Mellan Hornstull
och Västberga löper stråket på norra sidan av
Södertäljevägen, för att sedan löpa längs med
södra sidan fram till trafikplats Lindvreten.
På norra sidan längs med samma sträcka går
Vårbystråket. Södertäljestråket fortsätter sedan
längs med norra sidan av Södertäljevägen fram
till trafikplats Hallunda. Från trafikplats Hallunda vidare söderut till Södertälje saknas infrastruktur för cykel, men är en viktig förlängning för att stråket skall nå sin fulla potential.
I vissa partier viker stråket av från Södertäljevägen och genom exempelvis Heron city
vid Kungens kurva. Stråket passerar ett antal
viktiga regionala målpunkter så som kollektivtrafikknutpunkterna Fruängen, Skärholmen
och Fittja. Längs Södertäljestråket finns flera
kopplingar till tvärgående regionala stråk; Essingestråket, Årstastråket, Magelungstråket,
Häradsvägen, Gömmarenstråket, Glömstastråket och Salemstråket.

let (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast
separation mellan fotgängare och cyklister
men det finns korta sträckor där cyklister och
gående skiljs åt med målad linje eller olika typer av beläggning. Utformningen med smal en
smal yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar, hastighetsanpassningar
vid möten och omkörningar. Framkomligheten
längs stråket är som helhet begränsad.
Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-

kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas
cykla i blandtrafik, ex strax söder om trafikplats Västertorp. I samband med trafikplatser, exempelvis Tpl Bredäng och Tpl Kungens
kurva, har flera ogena dragningar identifierats.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket, har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Passager
På 20 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

Exempel på sträcka där gående och cyklister skiljs åt.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-

Exempel på sträcka utan separering.

Exempel på ej hastighetssäkrad passage.
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In- och utfarter
På sträckan längs 15 passerar stråket ett stort
antal in- och utfarten främst i samband med
större parkeringsanläggningar till handel eller
mindre industriverksamhet. Många av dessa
in- och utfarter har begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis häckar, murar eller
plank skymmer sikten för bilar som ska svänga
ut på vägen. Detta innebär risk för kollision
mellan bil och cyklist vid hastigt uppkomna
situationer. Det sammantagna antalet in- och
utfarter utgör ett betydande framkomlighetsproblem då det tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och försiktighet på en stor del av
sträckan.

Exempel på en infart till en större parkering.

Exempel på in- och utfart från ett handelsområde.
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Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 9 signalreglerade korsningar.
Trafiksignaler används för att reglera stora
trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa
väntetider och ge upphov till försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där
tidssättningen inte har anpassats efter cyklistens hastighet och därmed tvingar cyklisten till
återkommande stopp i på varandra följande
korsningar.
Busshållplatser
Längs stråket finns 14 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att

Exempel på busshållplats.

de skymmer sikten och därmed medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.
Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är

Exempel på tvär kurva.

Exempel på tvär kurva.

på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
kanter placerats mitt i cykelbanan. Dessa hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem
då det finns stor risk att cyklister kolliderar
med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.

Exempel på fast sidohinder.

Exempel där sträckan övergår till blandtrafik
kompletterat med ett hinder.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett återkommande exempel är växtlighet som finns för
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor
eller i anslutning till korsningar. Andra typer
av hinder som begränsar sikten kan vara murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade
inbromsningar och anpassning av hastigheten
för att inte riskera kollisioner med andra trafikanter, något som påverkar framkomligheten

längs stråket som helhet.
Tunnlar
Stråket passerar genom 5 tunnlar med tvära
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket
medför risk för kollisioner. På några platser
passerar stråket också tunnlar som ansluter
till korsande cykelbanor, något som tvingar
cyklisten till onödiga höjdledsförflyttningar
som skulle kunna undvikas om stråket istället
löpte över den aktuella tunneln, parallellt med
bilvägen. Korsande gång- och cykeltrafik som
plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför
också risk för kollisioner.

Exempel på tunnel.

Trafikplatser
Stråket passerar ett flertal trafikplatser där
det uppstår stora framkomlighetsproblem för
cykeltrafiken. Trafikplatser som stråket passerar är Västberga, Västertorp, Bredäng, Kungens
kurva, Lindvreten, Vårby, Fittja och Hallunda.
Trafikplatsen har utformats med biltrafikens
framkomlighet som fokus medan cykeltrafiken inte alls prioriterats. Stråkets dragning
förbi trafikplatsen tvingar cyklisten till en lång
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omväg och onödiga höjdledsförflyttningar då
bilvägarna korsas genom tunnlar och över
broar. Trafikplatsen är även svår att överblicka
och för den som är obekant med cykelstråket
kan det vara svårt att hitta rätt väg.

täcka hinder eller andra trafikanter på vägen.
Även framkomligheten påverkas då cyklisten
tvingas sänka hastigheten för att undvika
olyckor.

föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs
blandtrafiksträckor strax söder om trafikplats
Västertorp.

Exempel där sträckan övergår till blandtrafik.
Exempel där sträckan övergår till blandtrafik.

Vägvisning
Vägvisning finns mer eller mindre kontinuerligt längs med stråket men behöver ses över.

Åtgärdsförslag

Exempel där sträckan övergår till blandtrafik.

Belysning
Stråket har generellt belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta kan medföra att belysningen är
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp62 (111)

Mellan Trafikplats Hallunda och centrala
Södertälje har ingen lämplig sträckning av
stråket kunnat identifieras och därför föreslås
en närmare utredning av lämplig sträckning.
Sträckan är ca 15 kilometer fågelvägen vilket i
genomsnitt brukar motsvaras av en 25 % längre
sträcka på marken. Det gamla Södertäljestråket
hade en ogen sträckning och gick i blandtrafik.
Stråkets dragning förbi samtliga trafikplatser
som stråket passerar bör utredas vidare för att
möjliggöra en genare sträckning än idag.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket mellan Hornstull och Tpl Hallunda till föreslagen
utformningsprincip uppskattas till 53,5 Mkr. I
kostnadsuppskattningen ingår projekteringsoch byggherrekostnader medan kostnader för
eventuell markinlösen inte har tagits med.
För en förlängning söderut mot Södertälje är
en grov kostnadsuppskattning 66 Mkr.

Södertäljestråket
Total längd
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km
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Separationsform
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Tyresöstråket

Sträckning
Tyresöstråket är ca 13 kilometer långt och
sträcker sig mellan Tyresö centrum och Enskededalen. Stråket ansluter till Västerhaningestråket och Årstastråket vid Nynäsvägen,
Örbystråket vid Skarpnäcks gård, Ältastråket
vid Älta och Vendelsöstråket vid Skrubba
Malmväg.
Tyresöstråket går omväxlande genom bostadsbebyggelse, park- och naturmark. Stråket går i
huvudsak längs friliggande, oseparerad, gångoch cykelväg men sektionen varierar också
mellan separerad gång- och cykelbana, enkelriktad cykelbana och blandtrafik.
Stråket går på friliggande, oseparerad, gångoch cykelväg längs Bollmoravägen genom Bollmora, passerar under länsväg 229 och ansluter
till Ältabergsvägen där stråket går i blandtrafik
till Älta. Därefter går stråket i blandtrafik längs
Flatenvägen fram till Flatenbadet. Mellan Flatenbadet och Skarpnäcks Gård går stråket längs
oseparerad gång- och cykelbanan samt friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg. Stråket
fortsätter på friliggande, oseparerad, gång- och
cykelväg fram till Skarpnäcksvägen där det går
i blandtrafik till Gamla Tyresövägen. Längs
Gamla Tyresövägen och Sockenvägen är stråket
utformat med enkelriktad, separerad, gångoch cykelbana respektive enkelriktad cykelbana.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana
eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprinciperna för regionala cykelstråk. Detta
betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad.
Några sträckor är inte utbyggda med cykelinfrastruktur och cyklisten är istället hänvisad
till blandtrafik. Ältabergsvägen och Skarpnäcksvägen saknar helt infrastruktur för cykel,
Flatenvägen har en sträcka med blandtrafik
och på Gamla Tyresövägen och Sockenvägen
finns sträckor som går i blandtrafik förbi busshållplatser.
De många sektionsväxlingarna tillsammans
med flera sidbyten av intilliggande bilväg gör
att kontinuiteten i stråket är dålig och sträckan
är svårorienterad för den som cyklar den för
första gången.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd har flera framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna beskrivning sammanfattar generella brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband
med inventering. Samtliga brister redovisas i
det tillhörande kartmaterialet (finns även att
tillgå i digital form).
Passager
På sträckan finns ett stort antal platser där
stråket passerar gator som saknar hastighetssäkrade passager och där biltrafiken har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av
dessa gator tillhör huvudvägnätet medan övriga gator är lokalgator med litet anspråk på god
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart
i hög hastighet. Något som har stor inverkan
på trafiksäkerheten, framförallt när det gäller konsekvenserna vid en kollision. Dessutom
ökar risken för olyckor vid ökad hastighet

Passage över Lindalsvägen där hastighetssäkring
saknas.
Längs Ältabergsvägen är cyklisten hänvisad till
cykling i blandtrafik.
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eftersom förarens möjlighet att hinna reagera
och avvärja en eventuell olycka minskar.
Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser
med bristande utformning. Återkommande
problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar och
tvära kurvor, att väderskydden är placerade så
att de skymmer sikten och därmed medför risk

banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Belysning
Stråket har i huvudsak god belysning där både
trafikanterna och cykelbanan är upplyst. Längs
Flatenvägen finns dock en sträcka där cykelvägen saknar belysning och där endast belysningen från körvägen nyttjas som ljuskälla. Detta
medför att belysningen är ojämn och vissa partier är delvis mörklagda. Bristande belysning
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen. Även framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för
att undvika olyckor.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas
längs blandtrafiksträckor på Ältabergsvägen,
Skarpnäcksvägen, Gamla Tyresövägen och
Sockenvägen.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen standard uppskattas till 30 Mkr. I
kostnadsuppskattningen ingår projekteringsoch byggherrekostnader medan kostnader för
eventuell markinlösen inte har tagits med.

Busshållplats vid Njupkärrsvägen med risk för
konflikter mellan cyklister och fotgängare.

Tyresöstråket

för kollision mellan gående och cyklister, samt
att cykelbanan ibland delar utrymmet med
själva hållplatsområdet.
Hinder
Längs stråket finns ett stort antal sidohinder
inom skyddsavståndet på 1 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, räcken, träd och buskage. Det samlade antalet fasta hinder längs sträckan utgör
ett trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
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Total längd
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14.

Vårbystråket

Sträckning
Vårbystråket är 12,4 km långt och sträcker sig
mellan Västertorp och Vårby. Stråket är en parallell gren till Södertäljestråket som löper på
Södertäljevägens östra sida. Stråket passerar
Midsommarkransen, Hägersten, Västertorp,
Skärholmen och vidare fram till Vårby. Stråket
passerar ett antal viktiga regionala målpunkter
så som till exempel Kungens Kurva och Segeltorp.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast
separation mellan fotgängare och cyklister
men det finns korta sträckor där cyklister och
gående skiljs åt med målad linje eller olika typer av beläggning. Utformningen med smal en
smal yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar, hastighetsanpassningar
vid möten och omkörningar. Framkomligheten
längs stråket är som helhet begränsad.

bredd längs stråket har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Passager
På 7 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.
Busshållplatser
Längs stråket finns 1 busshållplats med bristande utformning.

Stråket passerar ett antal trafikplatser, exempelvis trafikplats Västertorp, Bredäng och
Kungens kurva. Dragningarna förbi trafikplatserna är ogena med liten hänsyn till cyklisternas framkomlighet.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator. Den
bristfälliga utformningen beror ofta på att gångoch cykelbanan följer bilvägen in på tvärgatan
och ansluter till passagen i vinkel. Det gör att
cyklisten vänds bort från biltrafiken och därmed
får svårt att upptäcka bilar som är på väg att
korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten att göra en
sidledsförflyttning utgör denna typ av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig

I andra fall har cykelbanan dragits med en

ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.
Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter69 (111)

kommande exempel är växtlighet som finns för
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor
eller i anslutning till korsningar. Andra typer
av hinder som begränsar sikten kan vara murar
eller tunnlar. Återkommande siktproblem
tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar
och anpassning av hastigheten för att inte riskera kollisioner med andra trafikanter.
Tunnlar
Stråket passerar genom 4 tunnlar med tvära
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket
medför risk för kollisioner. På några platser
passerar stråket också tunnlar som ansluter
till korsande cykelbanor, något som tvingar
cyklisten till onödiga höjdledsförflyttningar
som skulle kunna undvikas om stråket istället
löpte över den aktuella tunneln, parallellt med
bilvägen. Korsande gång- och cykeltrafik som
plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför
också risk för kollisioner.
Trafikplatser
Där stråket passerar samtliga trafikplatser
längs med sträckningen (Västertorp, Bredäng,
Kungens kurva och Lindvreten) uppstår stora
framkomlighetsproblem för cykeltrafiken.
Trafikplatserna har utformats med biltrafikens
framkomlighet som fokus medan cykeltrafiken
inte alls prioriterats. Stråkets dragning förbi
trafikplatsen tvingar cyklisten till långa omvägar och onödiga höjdledsförflyttningar då bilvägarna korsas genom tunnlar och över broar.
Trafikplatsen är även svår att överblicka och
för den som är obekant med cykelstråket kan
det vara svårt att hitta rätt väg.
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Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta kan medföra att belysningen är
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen.
Även framkomligheten påverkas då cyklisten
tvingas sänka hastigheten för att undvika
olyckor.
Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör
därför ses över.

Åtgärdsförslag
För genaste sträckningen föreslås att samtliga
dragningar förbi de trafikplatser (Västertorp,
Bredäng, Kungens kurva och Lindvreten) som
stråket passerar bör utredas vidare för att möjliggöra en genare sträckning än idag.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 38 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
Vårbystråket
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15.

Värmdöstråket

Sträckning
Värmdöstråket är ca 22 km långt och sträcker
sig mellan Slussen och Gustavsberg. Stråket
angör Solnastråket, Täbystråket och Nynäshamnstråket vid Slussen samt Ältastråket
och Hammarbystråket i höjd med Hammarby
sjöstad. Stråket löper parallellt med väg 222
mellan Slussen och Hammarby sjöstad och därefter parallellt med Värmdövägen och Gamla
Skärgårdsvägen fram till Gustavsberg. Stråket
går genom stadsbebyggelse på sträckan mellan
Slussen och Mensättravägen och därefter genom mer lantliga miljöer fram till Gustavsberg.
På Värmdöstråket varierar sektionen och flera
sidbyten görs vid intilliggande bilväg. Generellt är stråket smalare än föreslagen utformningsprincip. Mellan Slussen och Henriksdal är
stråket utformat med separerad gång- och cykelbana och åtskiljs från vägbanan med räcke.
Mellan Henriksdal och Sicklavägen går stråket
längs oseparerad gång- och cykelbana och
separeras från biltrafiken med kantsten utan
skiljeremsa. Mellan Sicklavägen och Skurubron
går stråket i huvudsak på båda sidor om vägen
längs enkelriktad och separerad gång- och
cykelbana och separeras från biltrafiken med
kantsten utan skiljeremsa. Mellan Skurubron
och Mensättravägen går stråket längs separerad gång- och cykelbana. Från Mensättravägen
och ut till Gustavsberg går stråket på oseparerad gång- och cykelbana. I höjd med väg 228
går stråket delvis i blandtrafik.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana
eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk. Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga inbromsningar och hastighetsanpassningar vid möten
och omkörningar och att framkomligheten
längs stråket är begränsad. De många sektionsväxlingarna tillsammans med flera sidbyten
av intilliggande bilväg gör att kontinuiteten i
stråket är dålig och sträckan är svårorienterad
för den som cyklar den för första gången. Utöver detta har en mängd framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna
beskrivning sammanfattar generella brister i
nuvarande utformning som har identifierats
i samband med inventering. Samtliga brister
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns
även att tillgå i digital form).
Passager
På sträckan mellan Skurubron och Gustavsberg
finns en mängd platser där stråket passerar
gator som saknar hastighetssäkrade passager
och där biltrafiken har företräde gentemot
cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör
huvudvägnätet medan övriga gator är lokalgator med litet anspråk på god framkomlighet.
Avsaknad av hastighetssäkring innebär att
fordon kan passera en cykelöverfart i hög hastighet, något som har stor inverkan på trafiksäkerheten, framförallt när det gäller konsekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar risken
för olyckor vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en
eventuell olycka minskar.

En icke hastighetssäkrad passage.

På sträckan längs Värmdövägen passerar
stråket ett stort antal in- och utfarter till villatomter. Många av dessa in- och utfarter har
begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis
häckar, murar och plank skymmer sikten för

In- och utfart från en villatomt.
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bilar som ska svänga ut på vägen. Detta innebär risk för kollision mellan bil och cyklist vid
hastigt uppkomna situationer. Det sammantagna antalet in- och utfarter utgör ett betydande
framkomlighetsproblem då det tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och försiktighet
på en stor del av sträckan.
Stråket passerar 129 passager, vilket motsvarar
en potentiell olycksrisk eller ett framkomlighetsproblem var 220e meter.
Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser
med bristande utformning. Återkommande
problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar och
tvära kurvor, att väderskydden är placerade
så att de skymmer sikten och därmed medför
risk för kollision mellan gående och cyklister,
samt att väderskydden ofta står placerade med
otillräckligt avstånd från cykelbanan.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
räcken, trappor, stolpar och soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Detta innebär allvarliga
trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk
att cyklister kolliderar med dem. Hindren är
särskilt svåra att upptäcka i mörker eller vid
situationer som kräver att uppmärksamheten
riktas åt ett annat håll, exempelvis vid möten.
Längs stråket finns också en mängd sidohinder inom skyddsavståndet på 1 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.

Siktproblem.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Ofta beror den bristfälliga utformningen på

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning
till korsningar. Stråket passerar även ett antal
tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära
kurvor i tillfarterna vilket medför stor risk för
kollisioner. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte riskera
kollisioner med andra trafikanter.
Tvära kurvor och dålig sikt vid en busshållplats.
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Tvär kurva samt dålig sikt.

att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits i en ogen
sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt återkommande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas
till upprepade inbromsningar och anpassning
av hastigheten för att inte köra av vägen, något
som påverkar framkomligheten längs stråket
som helhet.

några sträckor finns endast belysningsstolpar
på den motstående sidan av gatan. Detta medför att belysningen är ojämn och vissa partier
är delvis mörklagda. Störst är problemet på en
sträcka med friliggande gång- och cykelbana
längs Gamla Skärgårdsvägen. Bristande belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra
trafikanter på vägen. Även framkomligheten
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.

Belysning
Stråket har i huvudsak god belysning där både
trafikanterna och cykelbanan är upplyst. På

Exempel på belysningsarmatur.
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Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas
längs de blandtrafiksträckor som löper i höjd
med väg 228.

Värmdöstråket
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Total längd

28,1
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Framkomlighetsproblem
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4,7

st/km

Framkomlighetsproblem/km
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Andel som uppfyller
utformningsprincip

4,4

%

Blandtrafik
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Cykelbana
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Enkelr GC-bana m separation
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%

Enkelr GC-bana u separation

0,3

%

Föreslagen ny sträckning

0,4

%

GC-bana m separation

27,2

%

GC-bana u separation

28,9

%

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 52 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
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16.

Västerhaningestråket

Sträckning
Västerhaningestråket är ca 30 km långt och
sträcker sig mellan Slussen och Västerhaninge.
Stråket passerar Södermalm, Johanneshov,
Enskede, Farsta, Trångsund, Skogås, Handen
samt Jordbro och utgör ett av länets viktigaste
stråk för arbetspendling.
Västerhaningestråket har många kopplingar
till andra regionala stråk och är därför även
viktigt för cykelvägnätet som helhet. Stråket
angör Täbystråket, Solnastråket, Hornsgatan
och Värmdöstråket vid Slussen, Salemstråket
och Hammarbystråket vid Gullmarsplan, Årstastråket och Tyresöstråket vid Sockenvägen,
Örbystråket vid Tyresövägen, Magelungstråket vid Farsta strand och Vendelsöstråket vid
Handen.
Stråket löper längs Götgatan genom Södermalm och följer därefter Nynäsvägen, länsväg
73, till Trångsund. Mellan Trångsund och
Västerhaninge går stråket längs Gamla Nynäsvägen. Stråket går omväxlande genom bostadsbebyggelse, verksamhetsområden, park- och
naturmark. Miljön präglas av Nynäsvägens och
Gamla Nynäsvägens karaktär som genomfartsleder.
Västerhaningestråket går i huvudsak längs
friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg
men sektionen varierar också mellan separerad
gång- och cykelbana, enkelriktad cykelbana,
cykelfält och blandtrafik.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med cykelbana
eller cykelväg som inte uppfyller utformningsprinciperna för regionala cykelstråk. Detta
betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket som helhet är begränsad.
Stråket gör många sidbyten av intilliggande
bilväg och några sträckor går i blandtrafik
viket gör att kontinuiteten är dålig och stråket
är svårorienterat för den som cyklar sträckan
för första gången. det Mellan Trångsund och
Farsta är det problematiskt där stråket går i
omvägar och byter sida om Nynäsvägen på tre
platser och vid Handenterminalen är stråket
svårt att följa.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd har ett stort antal framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna
beskrivning sammanfattar generella brister i
nuvarande utformning som har identifierats
i samband med inventering. Samtliga brister
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns
även att tillgå i digital form).
Passager
På sträckan korsas 65 gator och vägar som
saknar hastighetssäkrade passager och där
biltrafiken har företräde gentemot cyklister.
Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan övriga gator är lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten,

framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.
Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser
med bristande utformning. Återkommande
problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar
och tvära kurvor, att cykelbanan leds framför
hållplatserna eller att cykelbanan delar utrymmet med själva hållplatsen. Väderskydden är
ofta placerade så att de skymmer sikten och
därmed medför risk för kollision mellan gående
och cyklister, eller så står de placerade med
otillräckligt avstånd från cykelbanan med risk
för påkörning.

Busshållplats vid Gamla Nynäsvägen i Handen.
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Bommar i cykelbanan vid Rörvägen i Jordbro.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
räcken, stolpar och bommar placerats mitt i cykelbanan. Detta innebär allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister
kolliderar med dem. Hindren är särskilt svåra
att upptäcka i mörker eller vid situationer som
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat
håll, exempelvis vid möten.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning
till korsningar. Stråket passerar även ett antal
tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära
kurvor i tillfarterna vilket medför stor risk för
kollisioner. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte riskera
kollisioner med andra trafikanter.

I andra fall har cykelbanan dragits med en
ogen sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten
tvingas till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte köra av
vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.

Trafiksignaler
I Handen passerar stråket ett antal signalreglerade korsningar i tät följd. Trafiksignaler
används för att reglera stora trafikflöden och
för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat efter biltrafikens
behov. Om signalregleringen inte har anpas-

Längs stråket finns också en mängd sidohinder
inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.
Tunnel med begränsad sikt i Handen.
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Signalreglerad korsning i Handen.

sats efter cykeltrafikens behov kan den tvinga
cyklisten till onödigt långa väntetider och ge
upphov till försämrad framkomlighet. Saknas
exempelvis detektering för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. överanmälan där
medlöpande cykelsignal får grönt samtidigt
som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid
tryckknappen i onödan.
Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och cykelbanan är upplyst. På vissa sträckor nyttjas dock
endast spilljus från intilliggande gata. Detta
medför att belysningen är ojämn och vissa partier är delvis mörklagda. Bristande belysning
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen. Även framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för
att undvika olyckor.

Avsnitt i Jordbro där belysning för cykelbanan
saknas.
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Åtgärdsförslag

Uppskattad kostnad

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincipgällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det är
möjligt, tvära kurvor ska rätas ut och passager
hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs alla blandtrafiksträckor.

Kostnaden för att uppgradera hela stråket
till föreslagen utformningsprincipuppskattas
till 57 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med. Se bilaga för utförligare beskrivning
av hur kostnadsuppskattningen har beräknats.

Vid Lingvägen föreslås en ny sträckning för att
undvika en onödig omväg runt en fotbollsplan.
I höjd med Trafikplats Länna föreslås en ny
sträckning för att åstadkomma en genare och
naturligare dragning.
Västerhaningestråket
Total längd

Mellan Magelungsvägen och Stortorpsvägen
föreslås en ny sträckning för att åstadkomma
en genare dragning utan onödiga sidbyten av
Nynäsvägen.
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17.

Ågestastråket

Sträckning
Ågestastråket är 7 km långt och sträcker sig
mellan Stuvsta och Farsta strand. Stråket angör
Salemstråket och Häradsvägen i väster och Magelungsstråket i norr och löper parallellt med
Ågestavägen längs hela sträckan. Stråket går
genom Stuvsta förbi bostadsområden, vidare
genom lantliga miljöer vid Högmora och Svartvik fram till St. Mellansjö och passerar sjön
Magelungen och ansluter till Farsta strand.
Stråket passerar inga större regionala målpunkter, men fungerar som ett viktigt tvärstråk
mellan Stuvsta och Farsta. Längs Ågestastråket
finns inga kopplingar till tvärgående regionala
stråk.

Passager
På 15 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.

Stråket är i sin helhet är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar separation mellan fotgängare och
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

In- och utfarter i Stora Mellansjö.

Busshållplatser
Längs stråket finns 11 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att
de skymmer sikten och därmed medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).

problem då det tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och försiktighet på en stor del av
sträckan.

Exempel på ej hastighetssäkrad passage.

In- och utfarter
På sträckan längs Ågestavägen ut ur Stuvsta
samt i Stora Mellansjö passerar stråket ett stort
antal in- och utfarter till villatomter. Många av
dessa in- och utfarter har begränsad sikt mot
cykelbanan där exempelvis häckar, murar eller
plank skymmer sikten för bilar som ska svänga
ut på vägen. Detta innebär risk för kollision
mellan bil och cyklist vid hastigt uppkomna
situationer. Det sammantagna antalet in- och
utfarter utgör ett betydande framkomlighets-

Bristfällig utformning vid busshållplats.
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Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Den bristfälliga utformningen beror ofta på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits med en ogen
sträckning med liten omsorg för cyklistens
anspråk på god framkomlighet. Ett exempel
är då cykelbanan korta sträckor avviker från
Ågestavägens sträckning in i skogsområden.
Ständigt återkommande tvära kurvor gör att
cyklisten tvingas till upprepade inbromsningar
och anpassning av hastigheten för att inte köra
av vägen, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla
en låg hastighet vilket även innebär att hindren
påverkar framkomligheten längs stråket som
helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett
återkommande exempel är växtlighet som finns
för nära cykelvägen och begränsar sikten i
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra
typer av hinder som begränsar sikten kan vara
murar, plank, fasader eller tunnlar.
Stråket passerar genom 1 tunnel med tvära
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket
medför risk för kollisioner. Korsande gång- och
cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför också risk för kollisioner.

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör
därför ses över.
Åtgärdsförslag
För genaste sträckningen föreslås hela sträckningen följa parallellt längs Ågestavägens
linjeföring.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 16 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
Ågestastråket

Tvära kurvor och begränsad sikt på grund av
växtlighet på en avvikande sträckning från Ågestavägen.
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Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan
medföra att belysningen är ojämn och att vissa
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra
trafikanter på vägen. Även framkomligheten
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.
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Årstastråket

Sträckning
Årstastråket är 5,5 km långt och sträcker sig
mellan Södertäljevägen och Nynäshamnsvägen. Stråket angör Södertäljestråket i väster
och Nynässtråketstråket i norr. Stråket går
genom Årstaberg, norr om Årstafältet vidare
genom Enskede fram till Nynäsvägen. Stråket
löper parallellt med Årstabergsvägen, norr om
spåret mellan Södertäljevägen och Årstabergs
station. Sedan dyker stråket under spåret och
över Södra länken och fortsätter parallellt med
Sockenvägen mellan Årstafältet och Nynäsvägen. Stråket passerar en viktig regional målpunkt så som bostadsområdet Enskede och
Årsta. Årstastråket korsas av Tumbastråket.

Beskrivning
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).
Stråket är utformat med cykelbana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast
separation mellan fotgängare och cyklister
men det finns korta sträckor där cyklister och
gående skiljs åt med målad linje eller olika typer av beläggning. Utformningen med smal en
smal yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar, hastighetsanpassningar
vid möten och omkörningar. Framkomligheten
längs stråket är som helhet begränsad.
Längs stråket finns ett antal sträckor där cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas

cykla i blandtrafik, längs med Sockenvägen
mellan Stockholmsvägen och Nynäsvägen.
Utöver bristande kontinuitet och ofullständig
bredd längs stråket har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Passager
På 9 platser passerar stråket gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som lokalgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.
Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 5 signalreglerade korsningar.
Trafiksignaler används för att reglera stora
trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa
väntetider och ge upphov till försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-

tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till
återkommande stopp i på varandra följande
korsningar.
Busshållplatser
Längs stråket finns 2 busshållplatser med
bristande utformning. Stråket passerar bland
annat Årstabergs station, där fotgängare måste
korsa cykelbanan för att göra ett byte mellan
buss och spårtrafik.

Stråket passerar Årstabergs station. Risk för konflikter mellan gående och cyklister.
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Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator. I
andra fall har cykelbanan dragits med en ogen
sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt återkommande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas
till upprepade inbromsningar och anpassning
av hastigheten för att inte köra av vägen, något
som påverkar framkomligheten längs stråket
som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem eftersom de är svåra att upptäcka,
särskilt i mörker eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll,
exempelvis vid möten.
Fasta sidohinder
Längs stråket finns ett stort antal av fasta
sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m
från beläggningskant. Hindren består bl.a. av
lyktstolpar, vägskyltar, staket, räcken, plank,
skräpkorgar, murar, träd och buskage. Det
samlade antalet fasta hinder längs sträckan
utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och
medför risk för personskada vid händelse av
avkörning från cykelbanan.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlig90 (111)

hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett
återkommande exempel är växtlighet som finns
för nära cykelvägen och begränsar sikten i
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra
typer av hinder som begränsar sikten kan vara
murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till
upprepade inbromsningar och anpassning av
hastigheten för att inte riskera kollisioner med
andra trafikanter.
Tunnlar
Stråket passerar genom 2 tunnlar med tvära
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket
medför risk för kollisioner. På några platser
passerar stråket också tunnlar som ansluter
till korsande cykelbanor, något som tvingar
cyklisten till onödiga höjdledsförflyttningar
som skulle kunna undvikas om stråket istället
löpte över den aktuella tunneln, parallellt med
bilvägen. Korsande gång- och cykeltrafik som
plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför
också risk för kollisioner.
Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas
endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta kan medföra att belysningen är
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen.
Även framkomligheten påverkas då cyklisten
tvingas sänka hastigheten för att undvika
olyckor.

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör
därför ses över.
Åtgärdsförslag
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs
blandtrafiksträckor längs Sockenvägen.
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen standard gällande bredd, separation, belysning och beläggning. Siktproblem
och hinder ska byggas bort så långt det är möjligt och passager ska hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 14 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
Årstastråket
Total längd

5,5

km

Passager

20

st

Framkomlighetsproblem

17

st

Passager/km

4,1

st/km

Framkomlighetsproblem/km

3,5

st/km

Andel som uppfyller standard

0

%

Blandtrafik

12,1

%

GC-bana m separation

5,6

%

GC-bana u separation

82,3

%

Separationsform
GC-bana med separation G/C

ke

t

GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik

!!
!!

Punktföreteelse

de

rt

äl

je

st

rå

!
! ! !

Sö

År

!!
!

sta

be

!
!

rg

Framkomlighetsproblem
Trafiksäkerhetsproblem

Årsta
!
!

! !
! !

År

sta

str

åk

et
Enskede gård

Årstafältet

!
!

Sa

le

m

st

rå

ke

t

!
!!
!

!

sstrå

So

Nynä

!

c

ket

k
!
!! env
! ! äg
!!! en
! Enskede
Gamla
!
!

!
0

0,45

0,9 Kilometer

91 (111)

Värmdöstråket
Hammarby Sjöstad
Hammarbystråket

Uddvägen

Sickla

Gille

väge

n

Nacka kvarn

Älta

stråk

et

m

Älta

ot

Ty

re

sö

Separationsform
GC-bana med separation G/C

0

1

2 Kilometer

GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik

92 (111)

19.

Ältastråket

Sträckning
Ältastråket är ca 10 km långt och sträcker sig
mellan Hammarby sjöstad och Älta. Stråket
angör Värmdöstråket och Hammarbystråket
i norr och Tyresöstråket i söder. Längs Ältastråket finns inga kopplingar till tvärgående
regionala stråk. Stråket passerar genom stadsbebyggelse i Hammarby sjöstad och Sickla för
att sedan löpa parallellt med väg 260 genom
skogsområdet Nackareservatet till Älta där
stråket åter går genom bebyggelse.
Generellt består Ältastråket av gång- och cykelbana längs sträckningar genom bebyggda
områden och friliggande gång- och cykelväg
där stråket går genom skogsområden. I Sickla
går stråket i blandtrafik längs Gillevägen på en
sträcka av ca 600 m. Beläggningen är generellt
i gott skick och hela sträckan är asfalterad.

Beskrivning
Stråket är i sin helhet utformat med oseparerad
cykelbana eller cykelväg smalare än föreslagen
utformningsprincip. Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga inbromsningar och
hastighetsanpassningar vid möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket
är begränsad.
Längs Ältastråket har en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
Denna beskrivning sammanfattar generella
brister i nuvarande utformning som har identifierats i samband med inventering. Samtliga
brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital form).

Passager
Stråket passerar en mängd gator som saknar
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan
övriga gator är att betrakta som tvärgator med
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten,
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.
På sträckan genom Älta passerar stråket ett
stort antal in- och utfarten till villatomter.
Många av dessa in- och utfarter har begränsad
sikt mot cykelbanan där exempelvis häckar,
murar eller plank skymmer sikten för bilar som
ska svänga ut på vägen. Detta innebär risk för
kollision mellan bil och cyklist vid hastigt uppkomna situationer. Det sammantagna antalet
in- och utfarter utgör ett betydande framkomlighetsproblem då det tvingar cyklisten till

hastighetsanpassning och försiktighet på en
stor del av sträckan.
Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 3 signalreglerade korsningar.
Trafiksignaler används för att reglera stora
trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa
väntetider och ge upphov till försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där
tidssättningen inte har anpassats efter cyklistens hastighet och därmed tvingar cyklisten till
återkommande stopp i på varandra följande
korsningar.

Signalreglerad korsning vid Uddvägen.

Passage utan hastighetssäkring i Älta.

Vid Uddvägen i Hammarby sjöstad passerar
stråket en signalreglerad korsning där cykeltrafiken tvingas till onödigt långa väntetider.
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Trafikvolymerna på Uddvägen motiverar inte
alls att cykeltrafiken ska behöva regleras med
trafiksignal och en bättre lösning hade varit att
leda cykelbanan förbi signalen en bit in från
korsningen.
Busshållplatser
Längs stråket finns 8 busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem
utgörs av att cykelbanan leds förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar och
tvära kurvor, att väderskydden är placerade
så att de skymmer sikten och därmed medför
risk för kollision mellan gående och cyklister,
samt att väderskydden ofta står placerade med
otillräckligt avstånd från cykelbanan med risk
för påkörning.

Väderskydd som skymmer sikten vid Sickla allé.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Ofta beror den bristfälliga utformningen på att
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvärgatan och ansluter till passagen i en vinkel som
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på
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väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.
I andra fall har cykelbanan dragits i en ogen
sträckning med liten omsorg för cyklistens anspråk på god framkomlighet. Ständigt återkommande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas
till upprepade inbromsningar och anpassning
av hastigheten för att inte köra av vägen, något
som påverkar framkomligheten längs stråket
som helhet.
Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom betongsuggor, stolpar och soptunnor identifierats
placerade mitt i cykelbanan. Dessa hinder utgör mycket alvarliga trafiksäkerhetsproblem då
det finns stor risk att cyklister kolliderar med
dem eftersom de svåra att upptäcka i mörker
eller vid situationer som kräver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, exempelvis vid
möten.
Längs stråket finns även mängder av fasta
sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m
från beläggningskant. Hindren består bl.a. av
lyktstolpar, vägskyltar, staket, räcken, plank,
skräpkorgar, murar, träd och buskage. Det
samlade antalet fasta hinder längs sträckan
utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och
medför risk för personskada vid händelse av
avkörning från cykelbanan. Med många fasta
hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att
hålla en låg hastighet vilket även innebär att
hindren påverkar framkomligheten längs stråket som helhet.

Betongsugga mitt i cykelbanan i höjd med Sickla
skola.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande exempel är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning till
korsningar. Andra typer av hinder som begränsar sikten kan vara murar, plank, fasader och
tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar
cyklisten till upprepade inbromsningar och
anpassning av hastigheten för att inte riskera
kollisioner med andra trafikanter, något som
påverkar framkomligheten längs stråket som
helhet.
I höjd med Nacka kvarn begränsas sikten av
en snäv kurva och intilliggande bergvägg. Från
det ena hållet finns en utförsbacke som gör
att många cyklister kommer in i kurvan med
hög fart och risken för kollision mellan cyklister eller mellan cyklist och fotgängare är stor.
Med bilvägen som angränsar cykelbanan finns
även risken att någon cyklist hamnar i körbanan med mötande trafik. Platsen bedöms som
mycket trafikfarlig.

Vid Hammarby sjöstad passerar stråket genom
en tunnel med begränsad sikt och tvära kurvor
i tillfarterna vilket medför stor risk för kollisioner.
Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen
är upplyst men på vissa sträckor nyttjas endast spilljus från belysning vid intilliggande
gata. Detta medför att belysningen är ojämn
och vissa partier är delvis mörklagda. Störst är
problemet på sträckan som går genom Nackareservatet. Bristande belysning medför ett
trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt
att upptäcka hinder eller andra trafikanter på
vägen. Även framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Ny cykelinfrastruktur föreslås längs
blandtrafiksträckan på Gillevägen.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 24 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

En ny koppling mellan Älta och Tyresö centrum
skulle underlätta för cyklister som pendlar till
och från Tyresö via Ältastråket. Möjligheterna
för en sådan sträckning föreslås studeras i samband med vidare utredningar kring åtgärder på
Ältastråket.

Ältastråket
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20.

Örbystråket

Sträckning
Örbystråket är ca 8 km långt och går längs
Örbyleden och väg 229 mellan Örby och
Skarpnäcks gård. Stråket angör Tyresöstråket
i Skarpnäck, Nynäshamnsstråket vid trafikplats Gubbängen och Tumbastråket i Örby, vid
Huddingevägen. Stråket har en relativt kontinuerlig utformning med friliggande, oseparerad, gång- och cykelbana. Närmast Skarpnäck
saknas cykelinfrastruktur och cyklisterna är
där hänvisade till blandtrafik. Stråket går genom naturmark och parkområden men miljön
präglas av Örbyledens karaktär av storskaligt
transportrum.

Beskrivning

tar generella brister i nuvarande utformning
som har identifierats i samband med inventering. Samtliga brister redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns även att tillgå i digital
form).
Passager
Stråket passerar ett antal gator där det saknas
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken
har företräde gentemot cyklister. Avsaknad
av hastighetssäkring innebär att fordon kan
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något
som har stor inverkan på trafiksäkerheten,
framförallt när det gäller konsekvenserna vid
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell
olycka minskar.
Där stråket passerar Trafikplats Gubbängen
uppstår stora framkomlighetsproblem för
cykeltrafiken. Trafikplatsen har utformats

Stråket är i sin helhet utformat med cykelinfrastruktur som inte uppfyller utformningsprincipen för regionala cykelstråk. Gång- och cykelbanan är inte tillräckligt bred och det saknas
separering mellan cyklister och fotgängare.
Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar
vid möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad. På en del
av sträckan saknas cykelinfrastruktur helt
och cyklisterna tvingas längs Flatenvägen och
Sandåkravägen att cykla i blandtrafik.
Utöver den smala utformningen och sträckan
som går i blandtrafik har ett antal framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats
längs sträckan. Denna beskrivning sammanfat-

Problematisk passage av tillfartsramperna till
Örbyleden.

med biltrafikens framkomlighet som fokus
medan cykeltrafiken inte haft samma prioritet.
Stråkets dragning förbi trafikplatsen tvingar
cyklisten till en omväg och onödiga passager
genom plankorsningar med tillfartsramperna
till Örbyleden. Trafikplatsen är även svår att
överblicka och för den som är obekant på platsen kan ha svårt att hitta rätt väg.
Siktproblem
Stråket passerar ett antal platser där sikten
är begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem.
Ett återkommande problem är växtlighet som
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning till
korsningar. Där stråket passerar tunnelbanespåret vid Bandhagen begränsas sikten nästan
helt av brokonstruktionen och det finns en stor
risk för kollisioner. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar och anpassning av hastigheten för att
inte riskera kollisioner med andra trafikanter,
något.

Dålig sikt vid Bandhagen.
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Belysning
Stråket saknar belysning på stora delar av
sträckan då endast Örbyledens belysning används som ljuskälla till gång- och cykelvägen.
Bristande belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får svårt att upptäcka
hinder eller andra trafikanter på vägen. Även
framkomligheten påverkas då cyklisten tvingas
sänka hastigheten för att undvika olyckor.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Vid Trafikplats Gubbängen föreslås planskilda
korsningar vid passager av tillfartsramperna.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade
korsningar. Ny cykelinfrastruktur föreslås
längs blandtrafiksträckorna på Flatenvägen och
Sandåkravägen.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 18 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.

Del av Örbystråket som saknar belysning.

Örbystråket
Total längd

7,6
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Trafiksäkerhetsproblem

Separationsform
GC-bana med separation G/C
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GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik
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GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik

21.

Vendelsöstråket

Sträckning och utformning
Vendelsöstråket är ca 11 kmlångt och sträcker
sig mellan Handen och Bollmora. Stråket angör
Nynäshamnsstråket i söder och Tyresöstråket
i norr. Stråket löper parallellt med Gudöbroleden (väg 260) längs hela sträckan mellan Handen och Bollmora. Längs Vendelsöstråket finns
inga kopplingar till tvärgående regionala stråk.
Generellt består Vendelsöstråket av en friliggande gång- och cykelväg som följer Gudöbroleden. På stora delar av sträckan går cykelbanan på en del av den gamla körbanan och
åtskiljs från körbanan med vägräcke. I Handen
går stråket längs parallellvägar till Gudöbroleden, och på en sträcka av ca 300 m i blandtrafik på Henriksbergsvägen. Beläggningen
är generellt i gott skick och hela sträckan är
asfalterad.

utformning som har identifierats i samband
med inventering. Samtliga brister redovisas i
det tillhörande kartmaterialet (finns även att
tillgå i digital form). Passager
På sträckan mellan Handen och Bollmora finns
en mängd platser där stråket passerar gator
som saknar hastighetssäkrade passager och där
biltrafiken har företräde gentemot cyklister.
Vissa av dessa gator tillhör huvudvägnätet men
andra är lokalgator med litet anspråk på god
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart
i hög hastighet. Något som har stor inverkan
på trafiksäkerheten, framförallt när det gäller konsekvenserna vid en kollision. Dessutom
ökar risken för olyckor vid ökad hastighet
eftersom förarens möjlighet att hinna reagera
och avvärja en eventuell olycka minskar.

Problembeskrivning
Vendelsöstråket är i sin helhet utformat med
cykelbana eller cykelväg som inte uppfyller
utformningsprincipen för regionala cykelstråk.
Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid
möten och omkörningar och att framkomligheten längs stråket är begränsad. Längs hela
stråket saknas dessutom separering mellan
gående och cyklister vilket ytterligare försämrar framkomligheten. Utöver den ofullständiga
bredden och avsaknaden av separering har
en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna beskrivning
sammanfattar generella brister i nuvarande

Busshållplats i höjd med Skogsängsvägen med
bristande utformning och risk för konflikter mellan cyklister och fotgängare.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder i form av
räcken och stolpar placerats mitt i cykelbanan.
Detta innebär allvarliga trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk att cyklister kolliderar med dem. Hindren är särskilt svåra att
upptäcka i mörker eller vid situationer som
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat
håll, exempelvis vid möten. På sträckan mellan
cirkulationsplatserna vid korsningarna mellan
Gudöbroleden och Vendelsö skolväg respektive
Vendelsömalmsvägen står flera belysningsstolpar mitt i cykelbanan.

Exempel på passage utan hastighetsäkring.

Busshållplatser
Längs stråket finns många busshållplatser med
bristande utformning. Återkommande problem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära
kurvor, att väderskydden är placerade så att
de skymmer sikten och därmed medför risk för
kollision mellan gående och cyklister, samt att
väderskydden ofta står placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan.

Belysningsstople mitt i cykelbanan söder om korsningen Gudöbroleden och Vendelsö skolväg.
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Längs stråket finns också en mängd sidohinder inom skyddsavståndet på 1 m från beläggningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från cykelbanan. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även innebär att hindren påverkar
framkomligheten längs stråket som helhet.

Beläggning
På några platser är cykelbanans beläggning i
mycket dåligt skick med rullgrus och sprickor
som medför risk för omkulkörning.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor
med radier mindre än 40 m. Många av dem
finns i anslutning till passager av tvärgator.
Ofta beror den bristfälliga utformningen på
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel.
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det framkomlighetsproblem det innebär för cyklisten
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ
av utformning således även ett trafiksäkerhetsproblem.

Vägskada.

Cykelbanan leds över Skogsängsvägen genom
kraftig sidledsförflyttning och tvära kurvor.
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Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning
avsedd för cykelbanan, istället utnyttjas belysningen för trafiken på Gudöbroleden. Detta kan
medföra att belysningen är ojämn och att vissa
sträckor är helt eller delvis mörklagda. Bristande belysning utgör ett trafiksäkerhetsproblem
då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller
andra trafikanter på vägen.
Signalreglerade korsningar
Stråket passerar ett antal signalreglerade korsningar. Trafiksignaler används för att reglera
stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart
anpassat efter biltrafikens behov. Om signalregleringen inte har anpassats efter cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten till onödigt
långa väntetider och ge upphov till försämrad
framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.

Åtgärdsförslag
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå
föreslagen utformningsprincip gällande bredd,
separation, belysning och beläggning. Siktproblem och hinder ska byggas bort så långt det
är möjligt och passager ska hastighetssäkras.
Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar. Cykelinfrastruktur längs Gudöbroleden
på hela sträckan mellan Handen och Bollmora
bör utredas vidare för att möjliggöra en genare
sträckning än idag. Detta inkluderar sträckan
mellan Skrubba Malmväg och Trafikplats
Skrubba för att åstadkomma en genare anslutning till Tyresöstråket och Ältastråket.
Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till
föreslagen utformningsprincip uppskattas
till 20 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår
projekterings- och byggherrekostnader medan
kostnader för eventuell markinlösen inte har
tagits med.
Vendelsöstråket
Total längd
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Framkomlighetsproblem
Trafiksäkerhetsproblem

Separationsform
GC-bana utan separation G/C
Blandtrafik
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22.

Innerstaden

De radiella regionala stråken strålar samman
i innerstaden med Slussen som huvudsaklig
utgångspunkt. För att få ett sammanhängande
och finmaskigt nät för att underlätta regionala
resor genom innerstaden finns ett antal fristående, tvärgående stråk.
Förutsättningarna för de regionala cykelstråken i innerstaden skiljer sig åt från övriga delar
av det regionala cykelvägnätet. Flödena av cykel-, bil- och gångtrafikanter är höga samtidigt
som gaturummet är begränsat. Det leder till
att en del företeelser som identifierats i inventeringen endast förekommer i innerstaden och
därför upprättas en särskild sammanhållen
objektsbeskrivning för innerstadsstråken. De
radiella stråken beskrivs dock i sin helhet i sina
respektive objektsbeskrivningar.
Med innerstad avses i detta avseende området
inom tullarna, några avgränsande broar samt
strategiska knutpunkter. De i dagsläget pågående stora stadsutvecklingsprojekten Norra
stationsområdet och Nya Karolinska och Norra
Djurgårdsstaden innefattas också.
De radiella stråk som strålar samman i innerstaden är:
►►

Hässelbystråket via Alvik till Stadshuset

►►

Sundbybergsstråket via Tomtebodaterminalen och norra delen av Kungsholmen,
fram till stadshuset.

►►

Ldingöstråket via Fleminggatan/Kungsbron och Stureplan till Ropsten.

►►

Värmdöstråket från Danvikstull till Slussen.

►►

Nynäshamnsstråket från Gullmarsplan till
Slussen.

►►

Södertäljestråket från Liljeholmen till
Hornstull.

►►

Solnastråket från Norrtull/Norra stationsområdet/Nya Karolinska via T-centralen
till Slussen.

►►

Täbystråket från Roslagstull via Birger
Jarlsgatan och Skeppsbron till Slussen.

►►

Utredningsstråk från Medborgarplatsen
via Årstabron och söderut.
De tvärgående stråken i innerstaden är:
►►

Essingestråket från Södertäljestråket via
Stora Essingen till Alvik.

►►

Norra Tvärstråket från Roslagstull via
Fridhemsplan till Hornstull.

►►

Akademiska stråket från utkanterna av det
som kommer vara Norra Djurgårdstan, via
Norrtull och blivande Norra stationsområdet, Nya Karolinska till Lindhagensplan

►►

Värtanstråket från stadshuset, via Nybroplan till Norra Djurgårdsstaden.

►►

Hornsgatan från Hornstull till Slussen.

►►

Valhallavägen från Roslagstull till Karlaplan

Beskrivning
I innerstaden möts cyklisten av en ständigt
varierande utformning och utformningsprincip. Dubbelriktad och oseparerad gång- och
cykelväg varvas med enkelriktad och separerad gång- och cykelbana, dubbelriktad cykelbana, enkelriktad cykelbana, blandtrafik och
cykelfält. Generellt är stråken i innerstaden
utformade med cykelinfrastruktur som inte
uppfyller de föreslagna utformningsprinciperna för regionala cykelstråk. Vid vissa partier,
exempelvis i innerstadssnitten över broar eller
där flera stråk strålar samman, kan sektionen
behöva utformas med särskilt stor bredd för att
klara flödet av cyklister. En utformningsprincip
som inte uppfylls betyder att cyklisten tvingas
till ständiga inbromsningar och hastighetsanpassningar vid möten och omkörningar och att
framkomligheten längs stråket är begränsad. I
innerstaden är cykelfält vanligt förekommande
vilket innebär att risk för att cyklister tvingas

Cykelväg genom Kungsträdgården.
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ut i blandtrafik vid omkörning. De många sektionsväxlingarna gör att kontinuiteten i stråken
är dålig och sträckorna är svårorienterade för
den som cyklar där för första gången. Utöver
bristande kontinuitet och ofullständig bredd
har en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats längs med stråken.
I denna problembeskrivning sammanfattas
generella brister och problem i nuvarande
utformning.
Passager
På platser där stråken passerar gator som
saknar hastighetssäkrade passager och där
biltrafiken har företräde gentemot cyklister,
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart
i hög hastighet, något som har stor inverkan på
trafiksäkerheten framförallt när det gäller konsekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar
risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom
förarens möjlighet att hinna reagera och avvärja en eventuell olycka minskar. Många pas-

Västmannagatan/Norra Bantorget.
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sager är även utformade med snäva kurvradier
som tvingar cyklisten till inbromsningar och
försämrar framkomligheten och sikten.
Signalreglerade korsningar
Stråken passerar en mängd signalreglerade
korsningar. Trafiksignaler används för att reglera stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen - ofta enbart
anpassat efter biltrafikens behov. Om signalregleringen inte har anpassats efter cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten till onödigt
långa väntetider och ge upphov till försämrad
framkomlighet. Saknas exempelvis detektering
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k.
överanmälan där medlöpande cykelsignal får
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i onödan.
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där
tidssättningen inte har anpassats efter cyklistens hastighet och därmed tvingar cyklisten till
återkommande stopp i på varandra följande

Signalreglerad korsning, Fredsgatan

korsningar.
Det saknas ofta en egen signal för cyklister,
vilket gör att cyklisten tvingas följa biltrafikens
reglering. Med en egen trafiksignal för cyklister, finns möjlighet till förgrönt som ger cyklisterna grönt strax innan fordonstrafiken. Detta
ökar cyklisternas trafiksäkerhet och framkomlighet i trafiksignalen.
Cykelboxar
Cykelfält eller enkelriktade cykelbanor som
ansluter till en signalreglerad korsning ska vara
utformade med cykelboxar som tillåter cyklisten att placera sig framför bilarna vid trafiksignalen. Saknas cykelboxar riskerar cyklisten
att hamna i fordonsförares döda vinkel, vilket
ökar risken för påkörning vid högersvängande
fordon. Framskjuten placering genom cykelbox
samt förgrönt för cyklister ökar cyklisternas
trafiksäkerhet och framkomlighet i trafiksignaler.

Hamngatan i höjd med Kungsträdgårdsgatan.

Sektionsväxlingar/variationer i utformningen
Innerstadens olika förutsättningar innebär ofta
sektionsväxlingar där infrastrukturen för cykel
frekvent förändras. Cykelfält i en starkt trafikerad innerstadsmiljö kan exempelvis snabbt
övergå i dubbelriktad gång- och cykelbana.
Detta ställer höga krav på detaljutformningen
mellan övergångarna i form av t ex utjämnande
av kanter samt tillräckliga kurvradier. Det ställer även höga krav på cyklisten som konstant
tvingas anpassa sig till olika trafikmässiga
förutsättningar och regler, beroende på om
cyklisten färdas bland fordons- eller gångtrafik.
Busshållplatser
I innerstaden passerar stråken en mängd
busshållplatser med bristande utformning.
Återkommande problem är att cykelbanan leds
förbi hållplatserna genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära kurvor, att väderskydden är placerade så att de skymmer sikten och

därmed medför risk för kollision mellan gående
och cyklister, samt att väderskydden ofta står
placerade med otillräckligt avstånd från cykelbanan. Då cyklisten färdas i cykelfält övergår
ofta cykelfälten i busskörfält vid hållplatslägen, vilket ökar risken för kollision när bussen
svänger in för att stanna, samt tvingar cyklisten
ibland att anpassa sig till busstrafikens hastighet och försvårar för cyklisten att ta sig förbi.
Utsvängande bussar är även ett trafiksäkerhetsproblem, då cyklisten tvingas ut i bilkörfältet för att passera bussen.
Fasta sidohinder
Längs stråken finns mängder av fasta sidohinder (inom skyddsavståndet på 1,0 m från beläggningskant.) Hindren består bl.a. av lyktstolpar,
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar,
murar, träd och buskage. Det samlade antalet
fasta hinder längs sträckorna utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och medför risk för
personskada vid händelse av avkörning från

cykelbanan. I en innerstadsmiljö utgör även
tillfälligt parkerade bilar och cyklar fasta sidorhinder. Med många fasta hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet
vilket även innebär att hindren påverkar framkomligheten längs stråket som helhet.
Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten
begränsad vilket medför såväl framkomlighetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett återkommande exempel är växtlighet som finns för
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor
eller i anslutning till korsningar. Andra typer
av hinder som begränsar sikten kan vara murar, plank, fasader eller tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar cyklisten till upprepade
inbromsningar och anpassning av hastigheten
för att inte riskera kollisioner med andra trafikanter, något som påverkar framkomligheten
längs stråket som helhet.
Belysning
Längs stora delar av stråken i innerstaden är
belysningen av god utformningsprincip, då
stråken i många fall löper längs med trafikerade vägar, vilka då utnyttjar spilljuset från den
intilliggande gatan. På de sträckor där cykelbanorna är friliggande har stråken i huvudsak
belysning avsedd för cykeltrafiken där både
trafikanterna och vägen blir upplyst.
Vägvisning
Stråken är delvis vägvisade och vägvisningen
bör därför ses över.

Birger Jarlsgatan i höjd med Eriksbergsgatan.

Parkerade cyklar som sticker ut i cykelbanan
längs med Lindhagensgatan.
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Åtgärdsförslag
Generellt föreslås samtliga stråk rustas upp
för att nå god utformningsprincip gällande
bredd, separation, belysning och beläggning.
De utformningsprinciper som tagits fram inom
den regionala cykelstrategin anger en lägsta
nivå för dimensionering och utformning av
regionala cykelstråk i hela nätet oavsett hur
stora cykelflödena är. I centrala delar av systemet, främst i och kring Stockholms innerstad,
kommer bredare sektioner att behövas för att
möta det stora antalet cyklister och gående. I
sin cykelplan har Stockholm stad valt en högre
utformningsprincip för gång- och cykelbanor
för att kunna hantera de höga flöden som finns
i centrala delar av stadens gång- och cykelvägnät). Dessa bör även används som utgångspunkt vid utbyggnad av de regionala stråken
genom innerstaden.
Siktproblem och hinder ska byggas bort så
långt det är möjligt och passager ska hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i signalreglerade korsningar och kompletteras med
cykelboxar i samband med cykelfält eller enkelriktade cykelbanor. Ny cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs blandtrafiksträckor. Möjligheter till grön våg bör utredas för sträckor
med flertalet signalreglerade korsningar i följd.
Detaljutformning i samtliga korsningspunkter
samt övergångar mellan utformningsprinciper
för infrastrukturen bör ses över.
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