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1

Inledning

Cykeltrafik utgör ett mycket konkurrenskraftigt transportslag i städer och tätorter och
det finns många och stora fördelar med cykling, både för samhället och för den
enskilde.
En cykel är ett pålitligt, snabbt och smidigt transportmedel. Cyklister påverkas sällan
av rusningstrafikens köer eller tidtabeller. Cyklister kan ofta komma väldigt nära sin
målpunkt och parkera där. Tillförlitligheten hos transportsättet är också stort, en
cyklist kan ofta förvänta sig att samma resa tar ungefär lika lång tid varje gång.
Vinster som kortare restider, förbättrad folkhälsa, bättre trafiksäkerhet och miljö
genom cykelinvesteringar är högre än kostnaderna för själva investeringen. Cykeln är
dessutom ett bra motionsredskap. Måttlig fysisk aktivitet 30 minuter om dagen
förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och åldersdiabetes och den
positiva effekten på hälsan av att cykla är betydligt större än risken att åka ut för en
cykelolycka. Fler cyklister ger i förlängningen förbättrad folkhälsa.
Idag består 10-20 % av ytan i svenska städer av infrastruktur, och vägarna står för
den allra största delen. En cykel kräver endast en tiondel av den yta som en bil upptar
i trafiksystemet och detta gäller även vid parkering. Cyklister bidrar också till ett
rikare stadsliv och utgör många gånger en förutsättning för en tätare stad. Färdsättet
är också demokratiskt, många har möjlighet att använda det då det kräver ett
minimum av investering och trafikutbildning.
En ökad andel transporter med cykel kan spela en avgörande roll för att skapa en
miljömässigt hållbar utveckling för Sigtuna kommun. Cyklar orsakar väldigt små
emissioner, mängden partiklar orsakade av däcken är knappast mätbara, problem
med buller existerar inte och tillverkningsprocessen är enkel och avsevärt mindre
energikrävande jämfört med bilar.
Av största vikt för att nå målen med ett ökat och säkert cyklande är att skapa en
cykelinfrastruktur av hög kvalitet. Det handlar om att skapa ett sammanhängande, väl
utformat och gent cykelvägnät i kommunen med cykelpassager och hastighetssäkrade
korsningar för att förbättra såväl säkerheten som framkomligheten för cyklister.
Varje cykelresa börjar och slutar med en parkerad cykel och det är därför även av vikt
att vid stora och viktiga målpunkter skapa säkra, funktionella och väl utformade
cykelparkeringar. Det är sedan avgörande att drift och underhåll av cykelvägnätet har
hög kvalitet så att funktionen och säkerheten upprätthålls.
För att åstadkomma allt detta behöver cykelfrågor komma in tidigt i
planeringsprocessen. Cykelplanen belyser hur cykelvägnätet i Sigtuna kommun kan
förbättras för att sträva mot de högt ställda målen för cykeltrafiken som finns i
kommunen.
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2

Om cykelplanen

2.1

Bakgrund

Under senare delar av 2000-talet har fokuseringen på cykeltrafik varit avsevärt större
än tidigare, såväl nationellt, regionalt som lokalt. Trafikverket arbetar med att ta fram
en ny nationell cykelstrategi och samtidigt pågår arbetet med att ta fram en regional
cykelstrategi för Stockholms Län för att underlätta arbetspendling i regionen och
över kommungränserna.
I den senaste infrastrukturpropositionen, Investeringar för ett starkt och hållbart
transportsystem, Prop. 2012/13:25, tydliggör regeringen sin vilja att andelen
cykeltrafik av de korta resorna bör öka. Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har
potential att bidra till utvecklingen av ett effektivt och långsiktigt hållbart
transportsystem. Infrastrukturen har traditionellt i första hand utformats utifrån
bilismens behov men cykeltrafik måste ses som ett eget trafikslag med specifika
behov i infrastrukturen. Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet är
att åstadkomma förbättrad infrastruktur för cyklister, främst i fråga om väl utformade
och väl underhållna cykelvägar. Regeringen pekar också på betydelsen av attraktiva
cykelparkeringar vid bytespunkter för att underlätta kombinerade resor med cykel
och kollektivtrafik.
Översiktsplan 2002 för Sigtuna kommun påtalar att ett väl fungerande cykelvägnät
understödjer de överordnade kommunala målen om en god miljö och hållbart
transportsystem. Vidare pekas ett huvudnät för cykeltrafik ut vilket ska binda
samman bostadsområden i kommunens tätorter med arbetsplatser,
centrumanläggningar, skolor, Arlanda flygplats samt knutpunkter för
kollektivtrafiken. Arbete pågår i kommunen med att ta fram en ny översiktsplan,
beräknas klar 2014.
Trafikstrategi för Sigtuna kommun från 2010 påtalar att för att uppnå ett hållbart
trafiksystem måste bilresor i så stor utsträckning som möjligt ersättas med bl.a.
cykeltrafik. Alla trafikslag behövs och trafikstrategin syftar till att skapa en bättre
balans mellan dem. Trafikstrategin pekar ut vikten av åtgärdsplanering och behov av
att ta fram en cykelplan för Sigtuna kommun. Visionen för trafiksystemet i Sigtuna
kommun år 2030 är att cykeltrafiken ska öka i alla delar av kommunen, att det ska
vara enkelt att använda cykeln och att kommunens arbetsplatser kan nås genom ett
cykelvägnät som har en bekvämlighet och framkomlighet som konkurrerar med
bilens vägnät. Åtgärder för hög trafiksäkerhet i alla delar av cykelnätet ska prioriteras
och det understryks att huvudnätet ska vara gent och sammanhängande. God
tillgänglighet och framkomlighet året om ska säkras i huvudnätet för cykeltrafiken.
Strategin pekar vidare ut att cykelvägvisning är av stor betydelse liksom tillgång till
cykelparkering som är säkra, har hög tillgänglighet, är utrustade med väderskydd. De
regionala cykelstråken som finns i Sigtuna kommun är enligt trafikstrategin viktiga
länkar för cykeltrafiken, såväl inom kommunen som mellan kommuner, och bör
utvecklas.
Samhällsekonomiskt visar bl.a. studier från Stockholm att genomförande av
cykelåtgärder har stor ekonomisk lönsamhet. Som jämförelse kan nämnas att den
beräknade samhällsekonomiska nyttan för cykelåtgärder ligger långt över nyttan av
exempelvis Citybanan, Södra och Norra Länken (Cykling i Stockholm,
Samhällsekonomisk analys av Cykelplan för Stockholm, 2006).
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Potentialen för ökat cyklande i Sigtuna kommun är god. Det är förhållandevis korta
avstånd i och mellan tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg och stora
arbetsplatsområden så som Arlanda, Arlandastad och Rosersbergs arbetsplatsområde.
Genom att förbättra tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten ökar cykelns
konkurrenskraft än mer.

2.2

Mål



Cyklandet i kommunen ska öka under alla tider på året



Trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.



Framkomligheten ska förbättras för att öka cykelns konkurrenskraft
(restidsmätningar, fördröjningar, stopp, omvägar ska arbetas bort)



Målåret för planen är 2020

2.3

Syfte

Syftet med cykelplanen är att kommunen ska få ett aktuellt underlag för sin fysiska
planering, för planläggning och utformning av cykelåtgärder, såväl på översiktlig som
på detaljerad nivå. Cykelplanen omfattar stora delar av infrastrukturen för
cykeltrafiken, dels en fysisk plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till
åtgärder av stråk och platser där cyklisternas förhållanden behöver förbättras. Dels
grundläggande planeringsprinciper för t ex. detaljutformning, vägvisning,
cykelparkering, underhåll och marknadsföring.
Cykelplanen ska också vara ett hjälpmedel vid prioriteringar, ekonomiska
bedömningar samt utgöra ett underlag för kommande arbete med översiktsplanen,
detaljplaner mm. Prioriteringsordningen i planen är att det regionala cykelnätet samt
cykelåtgärder för arbetspendling är högst prioriterat.
Planen behandlar inte beteendepåverkande åtgärder.

2.4

Avgränsning

Geografiskt omfattar planen tätorterna Sigtuna, Märsta och Rosersberg, förbindelser
till Arlanda samt de regionala cykelstråken. Planen berör enbart huvudnätet för
cykeltrafiken. Fokus ligger främst på arbets- och skolpendling med visst inslag av
rekreationscykling.
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2.5

Definitioner

Gång- och cykelväg - väg endast
avsedd för gång- och cykeltrafik. Fritt
liggande eller med minst tre meters
skyddszon mot körbana för biltrafiken
Figur 1 Cykelväg

Gång- och cykelbana - del av väg som
är avsedd för cykeltrafik samt moped
klass II

Figur 2 Cykelbana

Hastighetssäkrad passage - passage
över gata eller väg för cykeltrafik som
genom utformning säkerställer låg
hastighet på motorfordonen

Figur 3 Hastighetssäkrad passage

Huvudcykelvägnät – Ett separerat, övergripande, system av cykelvägar och
cykelbanor som knyter ihop kommunens större orter och arbetsplatsområden.
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Nollvisionen - Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är
fastställt genom ett beslut i riksdagen. Nollvisionen är bilden av en framtid där
människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Överanmälan- När motorfordon har grönt vid trafiksignal ska parallell,
medlöpande, cykelsignal få grönt.

Detektering av cyklar vid signalkorsning – Detektering och anmälan av cyklister
vid trafiksignalanläggningen via nerfrästa slingor i cykelbanan för att cyklisten inte
skall behöva bromsa in, stanna och trycka på signalknappen.

Bilhinder – Bommar, betonggrisar,
stenar etc. som placeras över cykelbanan
för att hindra otillåten biltrafik

Figur 4 Bilhinder
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3

Nulägesbeskrivning

3.1

Cykelvägnätet

Ett av kommunen utpekat huvudcykelvägnät i kommunen har under år 2012
inventerats i fält med hänsyn till framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet.
Resultatet från inventeringen visar att standarden på cykelvägnätet i kommunen är
skiftande. Viktiga länkar saknas vilket tvingar cyklister att färdas i blandtrafik med
motorfordon. I andra delar av nätet är tillgängligheten dålig och stråken utgör inte
alltid en gen förbindelse utan tvingar cyklisterna till mer eller mindre omfattande
omvägar. Även en cykelvägsanalys genomförd av Cykelfrämjandet år 2003 visar på
liknande brister.

Figur 5 Översiktskarta över huvudcykelvägnät och övrigt cykelvägnät.
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3.2

Detaljutformning

Detaljutformningen är mycket viktig
för cyklister. Kantstensöverkörningar,
stolpar, träd, räcken och väderskydd
som står för nära, onödiga och
svårcyklade sidoförskjutningar,
avsaknad av markeringar i cykelbanan,
grindar, bilhinder, stenar och andra
föremål med mera innebär både ett
irritationsmoment och en risk för sämre
säkerhet, framkomlighet och komfort.
Dessa problem är frekvent
återkommande på huvudcykelnätet i
Sigtuna kommun.

3.3

Figur 6 Cykelöverfart saknas och kantsten är
inte nollad.

Separation

Stora delar av huvudcykelvägnätet är separerat från motorfordonstrafiken men på
vissa avsnitt sker cykling i blandtrafik vilket inte kan ses som en god standard.
Separation mellan gående och cyklister finns endast på ett avsnitt. Avsaknaden av
separation mellan gående och cyklister innebär ständigt återkommande konflikter,
irritationsmoment, försämrad framkomlighet och trygghet för såväl cyklister som
gående och förekommer alltså i större delen av huvudvägnätet. Det är en
konfliktdesign som varken gynnar gående eller cyklister och målet bör vara att vid
nyanläggning skapa en infrastruktur där dessa trafikantgrupper separeras och där
utformningen uppnår god standard.

Figur 7 Saknad länk. Cykling tvingas ske i
blandtrafik.

Figur 8 För smal gång- och cykelbanan samt
ingen separation mellan gående och
cyklister.
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Figur 9 Ingen separation mellan gående och
cyklister samt för smal gång- och cykelbana.

3.4

Figur 10 Separation av gång- och cykelbana.
Ingen skyltning eller symboler som visar
vilken del som är för gående resp. cyklister.
Ytan är också för smal för att rymma både
cyklister och gående.

Passager

Majoriteten av cykelpassagerna saknar
någon form av hastighetssänkning av
korsande motorfordonstrafik. Detta
innebär sämre trafiksäkerhet och
framkomlighet för cykeltrafiken.
Biltrafikens hastighetssäkring är
avgörande för att ge en väl fungerande
passage. Det innebär även en otydlighet
för trafikanterna kring vilka regler som
gäller vid dessa passager.
Figur 11 Cykelpassage utan hastighetssäkring av korsande motorfordonstrafik.

3.5

Busshållplats

Många hållplatser är placerade som en del
av gång- och cykelbanan. Detta leder till
ständigt återkommande konflikter,
irritation och framkomlighetsproblem för
samtliga trafikanter. Liknande förhållanden
är inte acceptabla på biltrafikens huvudnät.

Figur 12 Busshållplats i cykelbanan.
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3.6

Tunnlar/sikt/växtlighet

Anslutningar till tunnlar innebär många
gånger att sikten är dålig eller mycket dålig.
Detta är en uppenbar säkerhetsrisk samt
skapar otrygghet och leder till dålig
framkomlighet. Likaså innebär växtlighet
som antingen växer in på cykelbanan eller
skymmer skiten i kurvor och
korsningspunkter. Även detta utgör
säkerhetsrisk och skapar otrygghet.
Figur 13 Vegetationen skymmer sikten.

3.7

Bommar och hinder

På många platser i huvudcykelvägnätet
förekommer olika former av bilhinder.
Majoriteten av dessa är utformade på ett
högst cykelovänligt sätt och ibland till och
med en uppenbar fara för cyklister. Risken
är stor att någon cyklist i mörker skall köra
på hindret och skada sig. Om cyklister
måste sakta ner eller stiga av cykeln för att
kunna passera hindret, kommer de om
möjligt välja annan väg där
förutsättningarna för trafiksäker framfart
kan vara dåliga eller mycket dåliga. Detta
skulle innebära att cykelvägarna inte uppnår
sitt syfte. Hindret försvårar även drift och
underhåll.

Figur 14 Bommar på var sida passagen
över körbanan. Mycket svårt att passera
med cykelkärra, barnvagn etc.

Utformningen av hindren innebär många gånger även problem för gående med
exempelvis barnvagnar, rullatorer och personer i rullstol.

3.8

Trafiksignaler

Trafiksignaler utgör många gånger en källa till irritation och problem för cyklister.
Detta beror ofta på att de mycket sällan är anpassade för cykeltrafik. I Sigtuna
kommun finns totalt sett få trafiksignaler på huvudcykelvägnätet men de som finns
reglerar några av kommunens största och mest centrala cykelstråk. Där saknas det
helt signallyktor för cyklister som istället hänvisas till fotgängarsignalen. Detta
medför en rad problem, dels är ytan för att hantera både gående och cyklister för
liten dels tvingas cyklisterna använda gåendes tryckknappslåda vilket tvingar in dem
bland gående. Vidare saknas detektering av cyklar vilket innebär att cyklister tvingas
använda tryckknappar avsedda för gående. Detta är ett tydligt exempel på att
cykeltrafiken inte hanteras som ett eget trafikslag som behöver en anpassning och
utformning av systemet efter dess behov.
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Figur 15 Passage för cyklister i form av
cykelöverfart och cykelsignal saknas till en av
kommuns viktigaste målpunkter, Märsta
station.

3.9

Figur 16 Passage för cyklister i form av
cykelöverfart och cykelsignal saknas till en av
kommuns viktigaste målpunkter, Märsta
station.

Trafiksäkerhet

Under perioden 2006 – 2011 har 65 cykelolyckor med personskador registrerats i
kommunen i olycksdatabasen STRADA. Sex av dessa olyckor var svåra olyckor och
de övriga lindriga olyckor. 45 av olyckorna skedde på avsnitt där kommunen är
väghållare och 4 av dessa var svåra olyckor. Olyckorna är koncentrerade till främst
Märsta tätort och Sigtuna tätort, där även majoriteten av trafikarbetet med cykel
utförs. Större delen av de 45 cykelolyckorna är singelolyckor (31 st.) där många av
olyckorna orsakas av brister i drift och underhållet av cykelvägarna. Tre av de fyra
svåra cykelolyckorna i kommunen har skett i kollisioner mellan cykel och
motorfordon.

3.10

Drift och underhåll

En god standard på drift och underhåll är särskilt viktigt för cyklister då såväl isiga
och snöbelagda cykelvägar som torra sandtäckta och fuktiga lövtäckta cykelvägar kan
orsaka cykelolyckor. Majoriteten av cykelolyckor där personer kommer till skada är
singelolyckor och där kan en stor del av dessa olyckor härledas till brister i drift och
underhåll (Thulin, Niska 2009). Trots detta ges cyklister i praktiken lägre prioritet än
biltrafiken när det gäller exempelvis vinterväghållning. Cykelvägar och cykelbanor
snöröjs senare än körbanor och i stor utsträckning används cykel- och, framförallt,
gångbanorna som snöupplag. Cykelbanans beläggning är viktig ur säkerhets- och
bekvämlighetssynpunkt, men gamla och skadade cykelvägar får ofta vänta alltför
länge på ny beläggning eller underhåll av den befintliga. Även beskärning av buskar
och träd som växer in på cykelvägen samt skymmer sikten sker ibland allt för sent.
I samband med arbeten i gatan ordnas sällan tillfredsställande temporära lösningar
för omledning av cykeltrafiken. Många gånger tvingas cyklisterna att t ex. leda cykeln
eller att ge sig ut i biltrafiken. Detta gäller också gångtrafiken då de delar yta med
cykeltrafiken.
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Figur 18 Ingen omledning av gång- och
cykeltrafiken vid arbete på gång- och
cykelbanan. Gående och cyklister tvingas ut i
körbanan.

Figur 17 Återkommande översvämning av
cykelbanan.

3.11

Cykelparkering

Antalet cyklar överstiger på en del platser i
kommunen behovet av antalet
cykelparkeringsplatser. Främst gäller det
vid Märsta och Rosersbergs station samt
vid busstationen i Sigtuna. Vid några av
skolorna i såväl Märsta som Sigtuna är det
en överbeläggning på cykelparkeringarna
och på en del platser saknas
cykelparkering helt.
En cykelparkeringsnorm saknas vid
detaljplaner och bygglovsgivning.

3.12

Figur 19 Cykelparkering Märsta station

Cykelvägvisning

Det saknas idag en sammanhängande
cykelvägvisning med
avståndsangivelser till viktiga
målpunkter i kommunen. Den
vägvisning som finns är sporadiskt
uppsatta skyltar som vägvisar till
enstaka mål där avståndsangivelser
saknas.

Figur 20 Cykelvägvisning
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3.13

Cykel och
samhällsplanering

Det är av stor vikt att cykeltrafiken finns
med från början i planeringsprocessen
för att säkerställa att en god standard för
cykeltrafik uppnås. Inventeringen av
kommunens huvudcykelvägnät visar att
det finns brister inom detta område. I en
del fall är det utrymme som har upplåtits
för cykeltrafik alltför begränsat och leder
många gånger till konflikter mellan
gående och cyklister samt till
framkomlighets- och trygghetsproblem.

3.14

Figur 21 Nybyggt område där gång- och
cykelbanan blev för smal för att kunna
hantera grundläggande funktioner.

Cyklar och kollektivtrafik

För att cykeln ska kunna bli ett attraktivt transportmedel även på längre sträckor
krävs att det underlättas för cyklister att medföra cyklarna i kollektiva färdmedel. I
dagsläget får cykeln inte tas med på pendeltåget under rusningstid vilket är vardagar
klockan 6-9 och 15-18. Under helger gäller inga tidsbegränsningar. Det är inte tillåtet
att med cykel stiga på eller av vid Stockholms Central. På bussarna är cyklar inte
tillåtna. För att ytterligare underlätta kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik
bör det vid de större bytespunkterna anläggas säkra, funktionella och kapacitetsstarka
cykelparkeringar.

3.15

Cyklisterna

Cyklisterna är inte en homogen grupp.
Åldersmässigt är variationerna stora,
liksom trafikkunskaperna där vissa har
körkort och andra inte. Skickligheten att
framföra cykeln liksom hastigheterna
varierar. Samspelet mellan gående och
cyklister kan ibland vara dåligt och detta
har sin grund i att de genom
utformningen tvingas dela samma yta
trots att behoven är olika. Denna konflikt
är därmed inbyggd i systemet och
kommer att uppstå när valet att använda
sig av gemensam gång- och cykelbana
görs.

Figur 22 Cyklister och cyklar kommer i många
former.
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3.16

Regionala cykelstråk

I kommunen finns i dagsläget fyra utpekade regionala cykelstråk. För närvarande
pågår en översyn och revidering av de regionala cykelstråken i länet genom projektet
SATSA. En remissversion av den nya regionala cykelstrategin beräknas klar under
första halvåret 2013. Inga större förändringar vad gäller dragningen av stråken
förväntas ske. Standarden på cykelvägarna så som bredd, separation, vägvisning, drift
och underhåll, kommer sannolikt att höjas (SATSA II).

Figur 23 Regionala cykelstråk 2012. Arbete pågår med att revidera stråken.
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4

Planeringsprinciper för cykelplanen

Avsnittet beskriver egenskaper och kriterier för den goda cykelkommunen.
Cykeln drivs av muskelkraft och därför är cyklister känsliga för omvägar,
nivåskillnader och omotiverade stopp och inbromsningar. Cykeln är oftast tvåhjulig,
dvs. ett balansfordon och därmed instabil. En cyklist ställs dessutom inför en mängd
krav samtidigt – att vara motor, balansera sitt fordon, parera ojämnheter, visa tecken
och hantera samt överblicka trafiksituationer. Cyklister behöver därför ett jämnt
underlag och att vägarna ska ha bra drift och underhåll. Då cykeln är ett
balansfordon är den som svårast att manövrera i höga respektive låga farter, därför
behöver vingelutrymmet vara större där dessa förhållanden uppstår i cykelvägnätet.
Exempelvis vid nedförsbackar, kurvor och i anslutning till passager och överfarter.
Ett attraktivt cykelvägnät ska vara gent, sammanhängande, enhetligt och konsekvent.
Det ska knyta ihop de stora tätorterna, de stora arbetsplatsområdena samt viktiga
kollektivtrafikknutpunkter. Systemet ska ha en god framkomlighet med så få hinder
och stopp som möjligt. Utgångsläget ska vara att cykeltrafik alltid separeras från
biltrafiken men att även på sikt ska cykeltrafiken separeras från gångtrafik.
Cykelvägnätet ska klassificeras i ett huvudnät respektive ett lokalnät

4.1

Detaljutformning

Cykelvägarna och cykelbanorna ska utformas för att ge cyklister bästa möjliga
framkomlighet, säkerhet och bekvämlighet. Som vägledning och standard för
utformning kan SKL:s GCM-Handbok användas. För att huvudcykelnätet ska bli
attraktivt, funktionellt och säkert är det nödvändigt att vid nyanläggning
dimensionera med utgångspunkten att två cyklister ska kunna mötas samtidigt som
de passerar två gående. Detta ger en sektion enligt figur 24 och 25.
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Figur 24 Typsektion av friliggande dubbelriktad gång- och cykelväg.

Figur 25 Typsektion av dubbelriktad gång- och cykelbana i stadsmiljö.
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Det är vidare av stor betydelse att tydligt separera gående och cyklister. Detta är två
trafikantgrupper som väghållaren bör undvika att blanda för att erbjuda såväl
attraktiva och trygga gång- som cykelförbindelser med god framkomlighet. Ingen av
dessa grupper tjänar på eller uppskattar att blandas. Att erbjuda dem samma yta är att
ständigt erbjuda konflikter, irritationer, fördröjningar och otrygghet.

Figur 26 Separation mellan cyklister och gående med linje och symboler.

Figur 27 Separation mellan cyklister och gående med materialskillnad och symboler.
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För att säkerställ grundläggande funktioner så som framkomlighet, säkerhet och
trygghet för såväl cyklister som bussresenärer är det av vikt att vid busshållplatser
vara omsorgsfull i utformningen av såväl cykelbanan som hållplatsytan. Cykelbanan
bör alltid dras bakom väderskyddet/hållplatsen. Vidare bör säkerhetsanordningar i
form av räcken placeras ut. För typlösningar se figur 27 och 28 nedan.

Figur 28 Typutformning av cykelbana förbi busshållplats. Landsväg

Figur 29 Typutformning av cykelbana och busshållplats, sk. timglashållplats. Stadsmiljö

4.2

Framkomlighet (trafiksignaler, passager,
korsningspunkter, bommar mm)

För att skapa ett attraktivt cykelsystem är det av stor betydelse att fördröjningar och
stopp för cyklister undviks. I och med att det är cyklisten som själv genererar kraften
för att sätta fordonet i rörelse gör cyklisten känslig för omvägar, hinder, fördröjningar
och stopp som gör att cyklisten måste sakta in för att sedan lägga ner ny kraft för att
återgå till tidigare hastighet. Att cykla i 20 km/t och bromsa in till 0 och sedan
trampa upp till 20 km/t motsvarar i energiåtgång en cyklad sträcka på ca 80 – 100
meter (Why Bicyclists Hate Stop Signs). Det är därför viktigt att utforma passager på
sådant sätt att cyklister prioriteras. Detta åstadkoms genom att hastighetssäkra
passagen och ge företräde åt cykeltrafik, se principlösningar nedan (figur 30-33).
Utöver att denna typ av åtgärd ger god framkomlighet för cyklister så är det också en
åtgärd som höjer trafiksäkerheten för såväl cyklister som gående. De få
trafiksignalanläggningar som finns i kommunen ska ses över eller byggas om för att
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så långt som möjligt göra dessa cykelanpassade. En självklarhet är att det ska finnas
cykelsignaler med egen lykta där cykelbanor ansluter till signalreglerade korsningar.
Vidare ska där finnas överanmälan och detektering av cyklister bör genomföras för
att undvika onödiga fördröjningar.

Figur 30 Hastighetssäkrad cykelpassage över gata.

Figur 31 Hastighetssäkrad och genomgående cykelpassage längs gata.
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Figur 32 Principutformning cykelpassage vid cirkulationsplats i tätort

Figur 33 Principutformning cykelpassage vid cirkulationsplats utanför tätort
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För att komma till rätta med både de framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem
som de olika bilhindren i form av bommar, betongsuggor, stenar etc. orsakar
cyklister ska en genomgång av samtliga bilhinder på huvudcykelnätet göras. Behovet
av hindren ska fastställas. Där behovet är ringa eller helt saknas tas hindret bort och
där hinder behövs ska så långt som möjligt dessa anpassas för cykeltrafik. Detta
innebär bl.a. att en del bommar tas bort, andra flyttas och dras isär, stenar tas bort
och ersätt vid behov med tydliga hinder. Detta för att skapa en cykelväg som är
säkrare och har bättre framkomlighet för cyklister.

4.3

Trafiksäkerhet

Hastigheter är en av de allra viktigaste säkerhetsfaktorerna vid utformning av ett
vägnät, särskilt för oskyddade trafikanter. En grundläggande tanke i nollvisionen är
att hastigheten ska vara högst 30km/t där oskyddade trafikanter blandas med
motorfordonstrafik. Principen för att åstadkomma en förbättrad trafiksäkerhet för
cyklister ska vara att separera cykeltrafik från så väl motorfordonstrafik som
gångtrafik genom att skapa separerade cykelbanor och cykelvägar. Vidare att
cykelpassager över gator och vägar hastighetssäkras för att säkerställa max 30 km/t
på motorfordonstrafiken.
Den dominerade cykelolyckan där en cyklist kommer till skada är en singelolycka
(VTI 2009). Många av dessa olyckor kan härledas till brister i cykelinfrastrukturen
och framför allt brister i drift och underhåll. Bristande snö- och halkbekämpning,
utdragen tid för sandsopning, dålig beläggning, växtlighet mm är faktorer som
behöver åtgärdas. En översyn och kvalitetshöjning av snöröjnings- och
halkbekämpningskriterierna rekommenderas.
Därtill är en god belysning längs cykelvägarna viktig för både framkomlighet,
säkerhet och trygghet.

4.4

Trygghetshöjande åtgärder

Trygghetshöjande åtgärder är ett månfacetterat begrepp och spänner över många
delar av cykelinfrastrukturen. Upplevelsen av trygghet är ibland avgörande för om en
cykelväg används eller inte av vissa cyklister. Det handlar bl.a. om lokalisering av
cykelvägnätet, att cykelvägar placeras där det finns liv och rörelse och en kontakt
med omgivningen. En avlägsen placerad cykelväg, utan kontakt med omgivningen
uppnår inte samma trygghet. Att utforma cykelanläggningar så att cyklister har bra
sikt och kan överblicka sidoområden och korsningar är viktigt ur trygghetssynpunkt.
Att separera gående och cyklister och erbjuda dem sina egna väl utformade och
dimensionerade ytor är en trygghetshöjande åtgärd. Hastighetssäkring av passager
över gatan är både en trafiksäkerhets- och trygghetshöjande åtgärd.
Vidare handlar det om belysning, för många cyklister är upplevelsen av trygghet
avgörande om en cykelväg används vid mörker eller inte. Med hjälp av belysningen
kan väghållaren påverka upplevelsen av trygghet i hög grad. Det handlar både om väl
belysta cykelvägar som planskildheter i form av tunnlar. Tunnlar som bör vara
öppna, ljusa och trygghetsaspekten bör prioriteras vid ljusplaneringen. I tunnlar
behövs belysning oftast dygnet runt eftersom dagsljuset normalt inte når in i tunneln.
Åtgärder inom drift och underhåll är också av stor betydelse för att uppleva trygghet.
Växtlighet ska hållas efter och inte innebära inskränkningar på cykelvägen, dålig sikt
eller att sidoområden begränsas. Beläggningen ska vara väl underhållen och utan
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sprickor, potthål etc. Sommar- och vinterväghållningen ska hålla en god standard så
att cykelvägar hålls fria från grus, löv snö och is.

4.5

Drift och underhåll

En hög drift- och underhållsstandard på
cykelvägnätet har betydelse för statusen på cykeln
som transportmedel och välskötta cykelvägar är
därmed något som kan få fler att cykla mer. Drygt
40 procent av cyklisternas singelolyckor i landet
kan relateras till drift och underhåll och
singelolyckorna utgör mer än 70 procent av alla
cykelolyckor (Thulin, Niska VTI 2009). En
genomgång av cykelolyckorna i Sigtuna kommun
visar på liknande förhållanden. Det är framförallt
halkbekämpningen som är viktig för cyklisternas
säkerhet. Studier om vintercykling i
Stockholmsområdet visar att restiden under
vintermånader ökar så mycket som 30-60 procent
pga. av stora brister i vinterväghållningen
(Cykelframkomlighet vintertid 2010). En ojämn
beläggning, liksom andra drift- och
underhållsfaktorer som exempelvis glaskross,
rullgrus, halka och otillräcklig snöröjning,
förlänger cyklisternas restid.

Figur 34 Vintercykling kräver bra
underlag.

Det är viktigt att den utrustning och de fordon som används vid drift- och
underhållsåtgärder är anpassade för cykelvägarna dels för att undvika skador på
infrastrukturen, dels för att de ska kunna ta sig fram överallt så att åtgärderna blir
utförda med gott resultat. Nya metoder och utrustningar har utvecklats och testats de
senaste åren, framförallt för vinterdrift av cykelvägar, men det finns fortfarande en
stor potential för utveckling mot ännu effektivare och till cykelvägar bättre anpassade
metoder. Det är av största vikt att väghållaren ständigt ser över och utvecklar driften
av cykelstråken, både för att säkerställa en god framkomlighet och en bra
trafiksäkerhet.
Nedan ges rekommendationer för drift och underhåll av huvudcykelvägnätet i
kommunen.
4.5.1

Generellt

Tillsyn av cykelvägnätet är avgörande för att kartlägga vilket behov av omedelbara
och återkommande åtgärder som behövs. Detta ligger till grund för den planering av
drift och underhåll som krävs för att upprätthålla en hög standard på vägnätet.
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Tabell 1 Generella kriterier

Frekvens
Huvudcykelvägnätet ska ha tillsyn var 7:e dag
Skyltar, belysning, bortagande av hinder ska skötas löpande

4.5.2

Vinterväghållning

För cyklisternas framkomlighet är snöröjningen den driftåtgärd som har störst
betydelse. Redan vid 3 cm snödjup börjar det bli svårhanterligt för cyklisterna.
Snömodd kräver extra uppmärksamhet med tanke på de isiga spår som uppstår när
den fryser till. Standardkraven ska alltid uppfyllas utom vid särskilt väder. Vid
tillfällen med särskilt väder ska åtgärder utföras oavbrutet, med optimalt utnyttjande
av kontrakterade och eventuella extra resurser så att en standard så nära de ställda
kraven som möjligt uppnås. Vid snöröjning och halkbekämpning ska entreprenören
alltid ha kontakt och samordna arbetet med entreprenörer i angränsande områden.
Tabell 2 Kriterier vinterväghållning

Åtgärd

Frekvens

Snöröjning

Start vid 2 cm, klart senast 06.00

Halkbekämpning

Vid halkrisk, påbörjas omedelbart, klart inom 2
timmar

Kompletterande snöröjning

Påbörjas inom 1 dygn

Isrivning, moddning

Vid behov

4.5.3

Barmarksväghållning

Sand som ligger kvar efter vinterns halkbekämpning utgör ett problem och fara för
cyklister. Det finns en påtaglig risk att cykla omkull pga. kvarliggande sand vilket
bekräftas av genomgången av cykelolyckor i kommunen. Likaså utgör höstens
lövfällning en halkrisk för cyklister. Buskar och grenar som växer in i cykelvägen
utgör inte bara en fara vad gäller risken att cykla på dessa hinder, det innebär också
att sikten försämras och att den tillgängliga ytan att cykla på minskar, en yta som
många gånger redan utan denna växtlighet håller minimistandard.
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Tabell 3 Kriterier barmarksväghållning

Åtgärd

Frekvens

Sandupptagning

Avslutad senast den 1 april, senareläggs vid snö

Sopning, löv-sand-grus

Vid behov samt minst 1 gång/månad

Slåtter och buskröjning

2 gånger per år. Fria rummet är 3 meter (höjd)
och 1 meter sida. Korsningar ska röjas för att
öka sikten.

Beläggning

4.5.4

Sprickor med en vidd >5 mm eller fler sprickor
än 10 sprickor/100 meter med vidd >3 mm
åtgärdas inom 7 dagar
Potthål >50 mm i diameter lagas inom 1 timmar
efter upptäckt

Arbete på cykelvägar

I samband med arbeten på och kring cykelvägar är ofta åtgärderna för cykeltrafiken
oacceptabla. Upplysning om att arbete på cykelvägen pågår samt säkra och
funktionella omledningar av cykeltrafiken saknas ofta. Kommunen bör ta fram råd
och riktlinjer för hur tillfälliga arbeten på och kring cykelvägar ska skyltas och
utformas för att säkerställa cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet.

4.5.5

Felanmälan

Ett enkelt sätt att få en uppfattning om behovet av åtgärder är att ha ett bra system
för att ta tillvara på cyklisternas egna observationer av brister. Längs de regionala
stråken ska därför skyltar med felanmälningsnummer sättas upp för att underlätta
felrapportering. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt finns nu
också goda möjligheter att utveckla ”smarta” anmälningssystem.

27 (35)

Sigtuna kommun cykelplan

4.6

Cykelparkering

En viktig aspekt av cykelinfrastrukturen är cykelparkering eftersom varje cykelresa
börjar och slutar med en parkerad cykel. Kommunen ska därför utveckla en
cykelparkeringsnorm att användas vid detaljplaner och bygglovsgivning. Det är ett
viktigt verktyg för kommunen, inte minst i kontakt med fastighetsägare och
exploatörer då cykelparkering ska lösas inom den egna fastigheten enligt Plan och
bygglagen.
Det som är avgörande för om en cykelparkering kommer att användas eller inte är
dess lokalisering. Avståndet till målpunkten bör inte överstiga mer än 25 meter
(Parkering i storstad, 2011).
Långtidsparkeringar kan ligga på något längre avstånd än korttidsparkeringar. En
annan viktig faktor när det gäller cykelparkeringar är val av cykelställ. Studier
genomförda i bland annat Stockholm visar att den absolut viktigaste egenskapen är
att det ska gå att låsa fast cykeln i cykelstället (Att cykla i Stockholms innerstad,
2004). För att möjliggöra utökning av cykelparkeringar där ytan är begränsad och
efterfrågan stor, exempelvis vid Märsta station, bör tvåvåningsställ användas.

4.7

Cykelvägvisning

Vägvisning för cykeltrafik ska vara en
minst lika självklar del av den allmänna
skyltningen som vägvisningen är för
biltrafiken. Precis som för biltrafiken är
det viktiga målpunkter och avstånden
till dem som bör visas. En
cykelvägvisningsplan med tillhörande
skyltplan tas fram som en del av
Sigtuna kommuns cykelplan.

4.8

Cyklar och
kollektivtrafik

Kommunen bör ta upp diskussioner
med Storstockholms Lokaltrafik (SL)
för att skapa en mer cykelvänlig
kollektivtrafik. Detta är till fördel såväl
för kollektivtrafiken som för
cykeltrafiken (DSB, pressmeddelande
2011-08-24. Potential growth of public
transport use as a result of improving
Figur 35 Exempel på tvåvåningsställ
the transport chain bicycle/public
transport. CROW 1993). I första hand
bör siktet vara inställt på att få utökade möjligheter att ta med cykeln på pendeltågen
samt vissa busslinjer. Situationen på pendeltågen kan förbättras med någon av
följande åtgärder:


Cyklar tillåts på ett tåg i timmen under högtrafik



Cyklar tillåts på en vagn i varje tåg



Speciella utrymmen för cyklar ordnas i vissa vagnar
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Figur 36 Cykel på S-tog i Köpenhamn,
dygnet runt och gratis.

Figur 37 Speciella platser för cyklar med
möjlighet spänna fast cykeln.

Kommunen bör även verka för att lånecyklar blir en del av ett länstäckande system
och som kopplas till kollektivtrafiken.

4.9

Marknadsföring

Om cyklingen ska öka är marknadsföring viktig. Intresset i medierna för cykel har
ökat på senare år. Det är av vikt att utveckla ett gott förhållande till medierna och
frekvent informera om vad som sker på cykelområdet samt varför det sker.

4.10

Samhällsplanering och cykel

För att målsättningen med ökat och säkert cyklande ska lyckas är det helt avgörande
att cykeltrafik tydliggörs och får ett ökat utrymme och roll i arbetet med
översiktsplaner, detaljplaner, trafikstrategier, trafikplaner osv. På samma sätt som biloch kollektivtrafik ingår i dessa planer måste även cykeltrafik tas i beaktande. Det
handlar ytterst om att uppnå ett helhetstänkande från start till mål. Faktorer som är
av betydelse är bl.a. att yta måste avsättas för att kunna skapa en cykelinfrastruktur
som är attraktiv, enkel och trygg att använda samt erbjuder god framkomlighet. Där
utgör cykelplanen ett viktigt underlag för vidare arbete.

4.11

Mätning av cykeltrafik

För att följa upp kommunens mål med cykeltrafik, investeringar och åtgärder ska ett
mätprogram för cykeltrafik tas fram. Mätprogrammet innehåller metod- och
genomförandebeskrivning. Syftet med mätningarna dokumentera
ökningar/minskningar av cykeltrafiken över tiden på huvudcykelvägnätet i
kommunen. Detta utgör en viktig del i framtida planering samt för drift och
underhåll.
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5

Åtgärdsförslag

5.1.1

Nya cykelvägar

Sigtuna tätort


Sjudargårdsvägen-Manfred Björkquists Allé-Stora gatan

Cykelbana mellan Sjudargårdsbadet/busshållplatsen och Sankt Persgatan.


Ragvaldsbovägen

Cykelbana mellan Hertigvägen och väg 263.


Prästängsvägen

Cykelbana mellan Mossgatan och Ragvaldsbovägen


Sankt Persgatan

Cykelbana mellan Ragvaldsbovägen och Stora gatan


Uppsalavägen

Cykelbana mellan norra utfarten lokalkörbanan och Prästgatan


Uppsalavägen-Stora Malmgatan

Cykelbana mellan Prästgatan och cykelvägen vid strandpromenaden


Märstavägen

Cykelbana mellan Munkholmsvägen och Tilsvägen (byggs 2012-2013)


Väg 263

Cykelbana mellan Uppsalavägen och Märstavägen

Figur 38 Möjlig sektion på väg 263 med cykelbana

30 (35)

Sigtuna kommun cykelplan

Märsta tätort


Virkesvägen

Cykelväg på sträckan mellan befintliga cykelvägar i öster och väster


Fältet söder om v 263

Cykelväg mellan Steningehöjdsvägen och Midgårdsvägen/Atletvägen


Karlsborgs bussgata

Cykelbana mellan Stationsgatan/Aspvägen och befintlig cykelväg väster om
jordbruksfastighet.


Aspvägen

Cykelbana mellan Lupinvägen och Västra Bangatan


Södergatan

Cykelbana mellan Söderbrinken och Stationsgatan


Västra Bangatan

Cykelbana mellan Brobyvägen och Märsta station


Västra Bangatan

Cykelbana mellan Aspvägen och Knivsta


Returvägen

Cykelbana mellan Steninge allé och ny bro över järnvägen/Norrsundavägen


Norrsundavägen /väg 263

Cykelväg och passage i plan över väg 263
Arlanda


Kolstavägen

Cykelväg mellan Kolstavägen/Cargo City vägen och Fraktvägen
Rosersberg


Norrsundavägen/Stockholmsvägen

Cykelbana mellan Slottsvägen (200m söderut) och kommungränsen Upplands
Väsby


Väg 893

Cykelväg mellan Rosersberg och Arlanda
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5.1.2

Hastighetssäkring av passager

Sigtuna tätort


Hertigvägen, 3 passager



Tvillingbackarna, 1 passage



Uppsalavägen, 5 passager

Märsta tätort


Steningehöjdsvägen, 1 passage



Valstavägen, 7 passager



Väg 255, 1 passage



Stationsgatan, 11 passager



Centrumleden, 2 passager



Nymästargatan, 1 passage



Västra Bangatan, 2 passager



Norrbackavägen, 5 passager



Brobyvägen, 5 passager



Måbyleden, 6 passager



Fyrgatan, 4 passager



Pionjärvägen, 2 passager



Bristagatan, 1 passage



Servogatan, 1 passage



Norrsundavägen, 6 passager

5.1.3

Enklare åtgärder

Bortagande alternativt cykelanpassning av samtliga bilhinder på huvudcykelvägnätet.
Demontering av bommar, borttagande av betongsuggor och stenar samt där behov
finns för bilhinder utforma dessa så att cyklister enkelt kan passera.
5.1.4

Cykelparkering

Sigtuna tätort
I anslutning till busstorget/gågatans östra del bör en väderskyddad cykelparkering för
40 cyklar anläggas
I anslutning till gågatans västra del bör en cykelparkering för 15 cyklar anläggas
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Märsta tätort
Märsta station. Befintliga cykelställ under väderskydd ersätts med tvåvåningsställ för
att fördubbla kapaciteten samt utplacering av cykelpump
Rosersbergs
På var sida om spårområdet/Rosersbergs station bör väderskyddade cykelparkeringar
för 40 cyklar anläggas
5.1.5

Cykelvägvisningsplan

En stam-grenplan, vägvisningstabell och skyltplan har tagits fram för
huvudcykelvägnätet i kommunen. Antalet stolpar beräknas till 63 stycken, antalet
skyltar beräknas till 232 stycken.
5.1.6

Belysning

Väg 263
Belysning på cykelvägen kring Sågenområdet
Brobyvägen
Belysning på cykelvägen mellan Västra Bangatan och Nymärstagatan
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6

Kostnader och nytta







Kostnaden för de nya cykelvägarna har beräknats till 30 400 000 kr
Kostnaden för hastighetssäkring av passager har beräknats till 3 200 000 kr
Kostnaden för enklare åtgärder har beräknats till 100 000
Kostnaden för cykelparkering har beräknats till 1 300 000 kr
Kostnaden för cykelvägvisningen har beräknats till 300 000 kr
Kostnaden för belysning har beräknats till 1 600 000 kr

Den totala kostnaden för genomförandet av cykelplan för Sigtuna kommun beräknas
till 36 900 00 kr
Genomförandetid för cykelplanen föreslås till 8 år vilket skulle innebära en
investeringsvolym på drygt 4 600 000 kr/år
På senare år har det tagits fram nya beräkningsmodeller för den samhällsekonomiska
effekten av satsningar på cykeltrafik. De beräkningar som genomförts visar på att de
samhällsekonomiska effekterna av investeringar i cykelinfrastruktur är stora, tom
mycket stora enligt vissa studier.
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7

Bilagor - Kartor
-

Bilaga 1 Huvudcykelvägnät Sigtuna kommun

-

Bilaga 2 Översikt åtgärdsförslag

-

Bilaga 3 Åtgärdsförslag Sigtuna tätort

-

Bilaga 4 Åtgärdsförslag Märsta tätort och Arlanda

-

Bilaga 5 Åtgärdsförlag Rosersberg

-

Bilaga 6 Regionala cykelstråk 2012

-

Bilaga 7 Stam-/grenplan cykelvägvisning

-

Bilaga 8 Väghållare
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Arlanda

Märsta

Arlandastråket

Sigtuna
Utredningsområde Arlanda

Rosersberg

Utredningsområde
Rosersbergs
industriområde

Bilaga 8
Väghållare
2014-02-18
Teckenförklaring
Huvudcykelvägnät (kommunal väghållare)

¯

Huvudcykelvägnät (statlig väghållare)
0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät

Arlanda

Knivstastråket

Märsta
Sigtuna

Arlandastråket

Sigtunastråket

Märstastråket

Rosersberg

Märstastråket
0

1 000 Meter

Bilaga 6
Regionala cykelstråk i Sigtuna kommun
2014-02-18
Teckenförklaring
Regionala cykelstråk

Rosersberg

Bilaga 5
Åtgärdsförslag Rosersberg tätort
2014-02-18
Teckenförklaring
Huvudcykelvägnät

Utredningsområde
Rosersbergs
industriområde

Behov av ny cykelväg
Utbyggnad planerad 2013
Korsningsåtgärd
Parkering
Huvudcykelvägnät (saknar belysning)

0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät
Övrigt cykelvägnät (blandtrafik)

Arlanda

Märsta

Utredningsområde Arlanda

Bilaga 4
Åtgärdsförslag Märsta tätort
2014-02-18
Teckenförklaring
Huvudcykelvägnät
Behov av ny cykelväg
Utbyggnad planerad 2013
Korsningsåtgärd
Parkering
Huvudcykelvägnät (saknar belysning)
0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät
Övrigt cykelvägnät (blandtrafik)

Sigtuna

Bilaga 3
Åtgärdsförslag Sigtuna tätort
2014-02-18
Teckenförklaring
Huvudcykelvägnät
Behov av ny cykelväg
Utbyggnad planerad 2013
Korsningsåtgärd
Parkering
Huvudcykelvägnät (saknar belysning)
0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät
Övrigt cykelvägnät (blandtrafik)

Arlanda

Märsta
Sigtuna
Utredningsområde Arlanda

Rosersberg
Bilaga 2
Översikt åtgärdsförslag
2014-02-18
Teckenförklaring

Utredningsområde
Rosersbergs
industriområde

Huvudcykelvägnät
Behov av ny cykelväg
Utbyggnad planerad 2013
Korsningsåtgärd
Parkering
Huvudcykelvägnät (saknar belysning)

0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät
Övrigt cykelvägnät (blandtrafik)

Arlanda

Märsta
Sigtuna
Utredningsområde Arlanda

Rosersberg
Bilaga 1
Huvudcykelvägnät Sigtuna kommun
2013-11-21
Teckenförklaring
Finns ej (färdigställs 2015)

Utredningsområde
Rosersbergs
industriområde

blandtrafik
Finns ej (planeras)
Finns ej (planeras ej)
Finns ej (utpekat regionalt cykelstråk)
Huvudcykelvägnät

¯

Huvudcykelvägnät (saknar belysning)
0

1 000 Meter

Övrigt cykelvägnät
Övrigt cykelvägnät (blandtrafik)

